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VOORWOORD

Socrates en Confucius stellen allebei dat je wijsheid toeneemt, naarmate 

je beter beseft dat je niets weet. Tegen deze achtergrond durf ik mijn 

onderzoek wel een groot succes te noemen. Juridisch risicomanagement 

is een veelzijdig fenomeen. Het aantal thema’s dat nog uitgediept kan 

worden is groot. In de loop van het onderzoek ben ik steeds beter gaan 

beseffen op welke terreinen ik nog onwetend ben. Het functioneren 

van juridische afdelingen en professionals in organisaties, en de vele 

organisatorische en psychologische aspecten die hieraan verbonden 

zijn, vormt in veel opzichten sowieso nog onverkend terrein. Waar de 

juridische dogmatiek in de rechtswetenschap ruim aan bod komt, komt 

de praktijk er vaak maar bekaaid vanaf. Voor een realistisch beeld van 

de rechtspraktijk en, onder andere, een betere opleiding van toekomstige 

juridische professionals, is meer inzicht op dit gebied nuttig en 

noodzakelijk. Mijn onderzoek voegt een druppel toe aan een bescheiden 

plasje op de bodem van een nog vrijwel lege vijver. Het toont, in de 

geest van Socrates en Confucius, aan hoe leeg de vijver nog is, niet hoe 

vol deze al staat. 

Met het afronden van dit proefschrift komt een einde aan een opgave 

die, naast het normale werk en leven, ruim zes jaar veel tijd en aandacht 

heeft gekost. Dat mijn onwetendheid nu officieel bevestigd wordt en er 

weer meer ruimte en tijd ontstaat voor allerlei dingen die helemaal niets 

met juridisch risicomanagement te maken hebben, plaatst de uitspraak 

‘ignorance is bliss’ in een geheel eigen perspectief.  

Mijn wijze begeleiders Bert en Heinrich, die nog veel meer niet weten 

dan ik, dank ik voor de prettige gesprekken en scherpe vragen. 

Jammer dat daar nu voor dit onderzoek een einde aan is gekomen, 

maar we komen elkaar zeker nog op allerlei wijzen tegen. Mede dankzij 

jullie heb ik dit traject als leuk en interessant en hooguit af en toe als 

een last ervaren. Dank! 
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Cornelis, Erik en Marian dank ik omdat zij mij direct verwelkomden 

om binnen hun organisatie onderzoek te doen. Ook alle andere 

geïnterviewden en deelnemers aan de ronde tafels, te veel om hier 

op te noemen, dank ik voor hun tijd en de interessante gesprekken. 

Ellen en Sander dank ik voor hun rol als paranimf. Ellen in het bijzonder 

voor het nalopen van de conceptversie, op de manier zoals alleen zij 

dat kan. De Hogeschool van Amsterdam dank ik voor het ondersteunen 

van mijn onderzoek, Wirt en Boom juridisch voor het verzorgen van de 

uitgave.

Vooral dank ik natuurlijk Natalie, voor haar steun en de retraites in bos 

en aan zee waar ze mij toe in staat heeft gesteld. Die zorgden ervoor dat 

de vaart erin kwam wanneer dat nodig was. Ze hielden hopelijk ook de 

onvermijdelijke overlast van een promoverende echtgenoot binnen de 

perken: ‘Tot de maan en soms….’ Mack dank ik omdat hij allang al weet 

dat er veel belangrijkere dingen in het leven zijn dan een proefschrift en 

hij mij daar elke dag aan herinnert. 

Graag had ik dit boek ook nog aan mijn vader overhandigd, maar ik was 

niet te langzaam, hij ging te snel… De kans dat hij niet meekrijgt dat ik 

mijn proefschrift in dit voorwoord, dat ik schrijf op zijn verjaardag, aan 

hem opdraag acht ik reëel, maar ik neem het risico. 

Ivar Timmer

Amsterdam, 6 december 2020 
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12 “Een jurist die een contract opstelt of iets moet regelen voor de 
toekomst dient te denken in rampscenario’s: wat kan er verkeerd 
gaan en voor wiens risico komt dat? In het dagelijks leven kan men 
met deze eigenschap al snel in het psychisch hulpverleningscircuit 
belanden, maar in het juridische houdt de mate van hypochondrie 
gelijke tred met de deskundigheid als jurist: hoe erger, hoe beter.”

J.B.M. Vranken1

“…Many scholars have found it disturbing that humans might have 
been rational enough to invent probability theory, but not rational 
enough to use it in their daily thought.”

M.H. Birnbaum, C.J. Anderson & L.G. Hynan2

1 Vranken, 2005, p. 8. 

2 Birnbaum, Anderson & Hynan, 1990, p. 477
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INLEIDING

1.1 Aanleiding

Het recht is onderdeel van de omgeving waarin organisaties opereren. 

Voor organisaties creëert het zowel kansen als risico’s. Kansen 

ontstaan door de mogelijkheden die het recht biedt om het behalen 

van strategische doelstellingen te ondersteunen. Risico’s ontstaan 

doordat het niet naleven van juridische normen of het ondeskundig 

gebruik van juridische instrumenten – via civiele, bestuursrechtelijke, 

of strafrechtelijke aansprakelijkheid – tot sancties en andere financiële 

of reputatieschade kan leiden.

De afgelopen decennia is een groot aantal organisaties door het niet 

naleven van wet- en regelgeving, fraude of ongunstige juridische 

constructies in grote problemen gekomen. Ahold, Rabobank, ING, 

Imtech en SBM offshore zijn enkele voorbeelden uit het Nederlandse 

bedrijfsleven. De economische crisis is voor een belangrijk deel 

veroorzaakt door financiële instellingen die de grenzen van regel-

geving hebben opgezocht of overschreden en waarbij het interne 

risicomanagement heeft gefaald.3 Boetes door toezichthouders bereiken 

tegenwoordig zeer grote hoogtes. De Europese commissie legde in 

3 Zie bijvoorbeeld Prinsen (2011, p. 37), die de commissie de Wit 

citeert: “De commissie constateert evidente tekortkomingen in het 

risicomanagement binnen financiële instellingen. Als belangrijkste 

interne oorzaak ziet zij het feit dat bij de afweging tussen commerciële 

belangen (rendement) en de daarbij behorende risico’s de balans te 

veel is doorgeslagen naar het eerste.” Zie ook het Groenboek over 

Corporate Governance van de Europese Commissie van 2 juni 2010 

(EC 2010, p. 7-8). Volgens de EC was er bij financiële instellingen, onder 

andere, sprake van onvoldoende kennis van risico's door degenen 

die met het risicomanagement waren belast, onvoldoende autoriteit 

en bevoegdheden uit hoofde van de risicomanagementfunctie, 

onvoldoende deskundigheid en ervaring inzake risicobeheer, 

risicobeheer dat niet het gehele scala aan risico's bestreek waarop 

moest worden toegezien en het ontbreken van duidelijke, juiste en 

tijdige informatie met betrekking tot risico's. 
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2018 bijvoorbeeld een boete van € 4,34 miljard op aan Google, voor 

het overtreden van mededingingswetgeving. Banken hebben sinds 

de financiële crisis wereldwijd meer dan $240 miljard aan boetes 

opgelegd gekregen.4 In de publieke sector komen overheidsorganisaties 

regelmatig in de problemen doordat regelgeving niet wordt 

nageleefd, of andere juridische aspecten worden onderschat. De 

problemen rondom uitkeringsfraude door het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen, onjuiste toepassing van regelgeving bij de 

verstrekking van toeslagen door de Belastingdienst, de problematiek 

rondom de afhandeling van Groningse aardbevingsschades en de 

Programmatische Aanpak Stikstof zijn slechts enkele voorbeelden.

“Operating within the letter and spirit of the law is a fundamental 
requirement for your business, but the bigger you are, the more 
complex this becomes. As you employ more people, conduct 
business in (and with) more countries, design and sell a greater 
range of products, to new sets of customers, you add to the 
chances that someone, somewhere, will do something that will 
break the law.” Whalley & Guzelian (2017, p. XI)

Een bewuste omgang met de risico’s en kansen die het recht creëert, 

is, zeker voor grote organisaties, dan ook noodzakelijk. Juridische 

afdelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit onderzoek richt 

zich op de vraag hoe juridische afdelingen in de praktijk omgaan 

met risico’s, tegen de achtergrond van een steeds verdergaande 

juridisering van de omgeving waarin organisaties moeten opereren. 

Een van de belangrijkste factoren bij deze juridisering is dat de 

hoeveelheid regelgeving in de afgelopen decennia sterk is toegenomen 

(De Jong & Herweijer 2004, p. 9, DNB 2018, p. 4). Deze regelgeving heeft 

bovendien steeds vaker een internationaal karakter. Dit is gepaard 

gegaan met een toename van gespecialiseerde toezicht houders, zoals 

de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Consument en Markt. 

Voor compliance met deze enorme hoeveelheid regelgeving zijn binnen 

grote organisaties aspecten als informatie- en procesmanagement, 

4 Stand van zaken 2018, volgens Marketwatch: https://www.

marketwatch.com/story/banks-have-been-fined-a-staggering-243-

billion-since-the-financial-crisis-2018-02-20.
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interne communicatie en opleiding van medewerkers minstens zo 

belangrijk als juridische analyse. Voor de effectiviteit van juridische 

afdelingen is het bezit van juridische expertise alleen dan ook 

niet (meer) voldoende. Een andere factor die bij juridisering een rol 

speelt is dat burgers en klanten mondiger zijn geworden en laag-

drempeliger mogelijkheden hebben gekregen om tegen beslissingen 

in verzet te komen. Denk hierbij aan het ontstaan van klachten- en 

geschillencommissies en de opkomst van commerciële dienstverleners 

die het indienen van bezwaren of (massa)claims overnemen of 

ondersteunen. In de huidige (social) mediacultuur kunnen organisaties 

bovendien eenvoudiger reputatieschade oplopen.

In reactie op problemen en schandalen binnen organisaties, leidend 

tot een wens tot grotere transparantie bij het bestuur van organisaties, 

hebben regelgevers in grote delen van de wereld de afgelopen decennia 

voor organisaties verplichtingen in het leven geroepen om structureel 

aan risicomanagement te doen. Deze verplichtingen ontstaan veelal 

via eisen aan de financiële verslaglegging, maar hebben een bredere 

impact op het bestuur en management van organisaties. In de loop 

der tijd zijn ook voor Nederlandse organisaties de (semi)wettelijke 

eisen aan het risicomanagement, veelal in reactie op verschillende 

bedrijfsschandalen en crises, successievelijk verzwaard. Verplichtingen 

zijn onder meer opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, in regelgeving 

voor decentrale overheden, maar ook in Europese regelgeving voor 

financiële instellingen. In verschillende sectoren en branches zijn 

bovendien in codes (aanvullende) normen opgenomen om systemen voor 

risicomanagement in te richten. Uitgangspunt bij deze (semi)wettelijke 

verplichtingen rondom risicomanagement is dat bij besluitvorming een 

realistisch langetermijnperspectief wordt gehanteerd. Hierbij dienen 

mogelijke gebeurtenissen met negatieve gevolgen (lees: risico’s) zo 

goed mogelijk te worden geïdentificeerd en te worden meegewogen 

in besluitvorming. Bij de beoordeling van deze gebeurtenissen dienen 

alle relevante perspectieven – waaronder het juridische perspectief – te 

worden betrokken.

Er zijn goede argumenten om op dergelijke wijze in de besluitvorming 

van organisaties gestructureerd en systematisch aandacht te besteden 

aan mogelijke, negatieve gebeurtenissen. Het kan tegenwicht bieden 
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aan kortetermijndenken en aan ongerechtvaardigd optimistische 

beoordelingen van nieuwe initiatieven of activiteiten. Onderzoek 

naar de effectiviteit van risicomanagement is, door de veelheid aan 

variabelen die op prestaties van een organisatie van invloed kunnen 

zijn, complex. Beschikbaar onderzoek geeft echter wel aanwijzingen 

dat organisaties die structureel, systematisch en organisatiebreed 

risicomanagement verrichten beter presteren dan organisaties die dit 

niet doen (zie bijvoorbeeld Nair 2013 et. al., Bohnert et al. 2019). Door de 

opname van verplichtingen in wet- en regelgeving is risicomanagement 

inmiddels een vast onderdeel binnen bestuur en management van 

(grote) organisaties. Tegelijkertijd is er nog veel kritiek op de kwaliteit 

en uitvoering en is het als vakgebied nog sterk in ontwikkeling.

Dat juridische aspecten bij risicomanagement zeer relevant zijn, 

is evident. In onderzoeken naar de stand van zaken rondom risico-

management onder organisaties worden juridische risico’s (en 

verwante vormen, zoals regulatory risk, compliance risk en political risk) 

structureel tot de belangrijkste risicocategorieën gerekend (zie onder 

andere Syrett 2012, p. 13, Accenture 2015, p. 9, Kurer, 2015b, p. 58).

“There are a number of such surveys [on risk] and, without going 
into details, their empirical results are univocal: a cluster of 
political, legal, compliance and regulatory risks now outweigh 
classical entrepreneurial risks such as economic, environmental 
or technological risks.” Kurer, 2015b, p. 58

De eerder geschetste juridisering van de maatschappij – en de impact 

die dit heeft op organisaties – heeft er de afgelopen decennia voor 

gezorgd dat er meer aandacht is ontstaan voor de wijze waarop de 

juridische functie van organisaties is georganiseerd en hoe juridische 

afdelingen hun taken vormgeven. Hiervoor wordt wel de term legal 
management gebruikt.5 Deze term ziet op het onderdeel van het 

5 Er is, gegeven de relatief korte historie, hierbij overigens nog maar 

beperkt sprake van een gedeelde terminologie. In de Verenigde 

Staten wordt in plaats van legal management ook wel gesproken 

van legal administration. Zie bijvoorbeeld https://www.law.du.edu/

academics/programs-degrees/masters-degrees/master-science-legal-

administration. Ook de term legal operations wordt wel gebruikt. 
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management van organisaties, dat zich focust op de rol en taken 

van juridische afdelingen, juridische processen, juridische diensten 

en juridische professionals. Taalkundig bezien wordt legal in deze 

benaming niet als bijvoeglijk naamwoord gebruikt,6 maar als een 

zelfstandig naamwoord (‘management van de juridische functie’).7 

Onder invloed van de opkomst van risicomanagement is ook de term 

legal risk management ontstaan, dat zowel kan worden gezien als 

een onderdeel van legal management, als van risicomanagement. 

De volgende visualisatie geeft de onderlinge verbanden tussen deze 

verschillende onderdelen van het management vereenvoudigd weer.

Figuur 1 Verhouding management, risicomanagement, 

legal management en legal risk management

Legal management Risicomanagement

Legal risk management

Management van organisaties

De beste vertaling hiervoor is ‘juridische bedrijfsvoering’. Dit kan 

weer worden gezien als een onderdeel van legal management, onder 

andere gericht op de inrichting van processen, beheersing van de 

financiële aspecten van juridische afdelingen en het management 

van juridisch relevante data. Zie bijvoorbeeld https://www.eiffel.nl/

artikelen/2019/06/legal-operations.

6 Hetgeen, strikt genomen, incorrect taalgebruik is.

7 Bijvoorbeeld te vergelijken met: educational management, waarmee 

niet gedoeld wordt op educatief of onderwijzend management, 

maar op management van onderwijs en educatie. In dezelfde lijn: 

legal operations, dat niet ziet op ‘legale bedrijfsvoering’, maar op de 

bedrijfsvoeringaspecten van juridische afdelingen of organisaties. 

Zie uitgebreider paragraaf 3.2.
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In dit onderzoek staat de inhoud van legal risk management (verder: 

juridisch risicomanagement) centraal. Het onderzoek biedt zicht 

op de vraag hoe juridische afdelingen binnen grote organisaties 

in de Nederlandse praktijk hun rol bij het risicomanagement 

vormgeven. Hiertoe is bestaande literatuur geanalyseerd en zijn 

achtergrondinterviews afgenomen met experts en professionals. 

Vervolgens zijn gevalsstudies verricht bij een grote bank, een grote 

gemeente en een universitair medisch centrum. De voorlopige 

conclusies die uit deze onderzoeksactiviteiten voortvloeiden, 

zijn besproken in drie rondetafelbijeenkomsten, met een selectie 

professionals en experts uit verschillende sectoren van de 

Nederlandse juridische beroepspraktijk. In de volgende paragraaf 

licht ik de opkomst van juridisch risicomanagement nader toe.

1.2 Juridisch risicomanagement: 
een nieuw fenomeen?

Vanzelfsprekend hebben juristen, lang voor de opkomst van juridisch 

risicomanagement, altijd al bijgedragen aan het identificeren en 

beheersen van (juridische) risico’s.8 Bij besluitvorming omtrent 

beleid, strategie en geschillen is het juridische perspectief immers 

vaak zeer relevant. Alhoewel de term juridisch risicomanagement 

in de rechtspraktijk nog maar beperkt usance is, kunnen juridische 

professionals in organisaties zich goed vinden in de stelling dat hun 

8 Zie het voorwoord van NGB 2015: “Over het thema van het zeventiende 

lustrum en deze bundel hoefde niet lang te worden nagedacht. Als er 

één onderwerp is dat heden ten dage bepalend is voor het takenpakket 

van vrijwel elke bedrijfsjurist, dan is het wel legal risk management 

& compliance. De recente economische crisis heeft het belang van 

risicomanagement nog eens goed duidelijk gemaakt, en de alsmaar 

toenemende regeldruk maakt dat compliancetaken onvermijdelijk zijn 

geworden voor de bedrijfsjurist. Als wij proberen duidelijk te krijgen 

wat legal risk management & compliance inhoudt, dan blijkt dat het 

daarmee samenhangende takenpakket op het lijf van de bedrijfsjurist is 

geschreven. Sterker nog, de conclusie zal zijn dat de bedrijfsjurist van 

nature altijd al een ‘legal risk manager’ is geweest die als hoofdtaak 

heeft te bewerkstelligen dat de onderneming ‘compliant’ is met 

juridische regels alsmede optimaal haar (juridische) risico’s beheerst.”
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werk voor een belangrijk deel betrekking heeft op het beheersen 

van juridische risico’s (NGB 2015, p. 1). In vergelijking met een 

meer traditionele vormgeving van de rol van een bedrijfsjuridische 

afdeling wordt met juridisch risicomanagement doorgaans een meer 

proactieve en systematische benadering van risico’s vanuit juridisch 

perspectief bedoeld.

Een dergelijke, proactieve en systematische benadering contrasteert 

met negatieve stereotyperingen over juridische afdelingen en juristen. 

Juristen zouden vooral reactief te werk gaan en alleen in actie komen 

als er al sprake is van incidenten of concrete vragen. Door deze 

reactieve houding zouden juridische professionals vaak te laat bij de 

besluitvorming worden betrokken, waar ze bij geen bezwaar dan louter 

als rubber stamp fungeren, of, wanneer er wel bezwaren bestaan, als de 

dr. No’s, deal blockers en show stoppers van de organisatie (zie onder 

andere Bagley, 2003, p. 1, Scott Simmons & Dinnage, 2011). Juristen 

zouden bij de beoordeling van initiatieven ook te veel in worst-case 

scenario’s denken en deze daardoor risicomijdend en onvoldoende 

constructief benaderen (Susskind, 1996, p. 41 e.v.). Zoals het citaat 

van Vranken aan het begin van dit proefschrift aangeeft, wordt goed 

kunnen denken in worst-case scenario’s onder juridische professionals 

als een belangrijke beroepsvaardigheid beschouwd. Alhoewel dit 

voor specifieke juridische taken inderdaad nuttig is, dienen juridische 

professionals tegelijkertijd in staat te zijn realistische inschattingen 

te maken van het risico dat aan verschillende scenario’s verbonden 

is. Vervolgens dienen zij te kunnen aangeven welke scenario’s vanuit 

de risicobereidheid van de organisatie aanvaardbaar zijn. Aan deze 

vaardigheid wordt in juridische opleidingen en rechtswetenschap 

slechts beperkt aandacht besteed.

Alhoewel de hiervoor genoemde stereotyperingen een zekere mate 

van overdrijving zullen kennen, opereren juridische professionals in 

de praktijk waarschijnlijk regelmatig te reactief. Niet voor niets gaat 

het in discussies over de rol van juridische professionals en juridische 

afdelingen de laatste jaren veel over de noodzaak van een meer 

proactieve rol en het belang van samenwerking met andere disciplines. 

Dergelijke geluiden klinken bijvoorbeeld in de terugkerende discussies 

over de veranderende rol van in-house counsel (KPMG 2014), die een 
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bredere, meer strategische blik zouden moeten hanteren, om effectief 

te kunnen adviseren. Ook in visies, vanuit verschillende sectoren van 

de rechtspraktijk, op de gewenste inhoud van rechtenopleidingen 

(Ahsmann et. al. 2018) en onderzoek naar de opleidingsbehoeften van 

gemeentelijke juridische professionals (VNG 2016) keren deze punten 

terug. Hierbij wordt het begrip T-shaped lawyer gebruikt (zie onder 

andere Ahsmann et. al. 2018, § 3.1, Mak 2017), waarbij de staander van 

de T staat voor een gedegen juridische basis en de ligger van de T voor 

kennis en vaardigheden buiten het juridische domein. Deze laatste 

kennis en vaardigheden zijn onder meer noodzakelijk om juridische 

methoden en instrumenten effectief te implementeren en goed te 

kunnen communiceren met andere disciplines. Het ontstaan en de 

opkomst van juridisch risicomanagement past daarmee in een bredere 

trend naar een andere taak- en rolopvatting van juridische afdelingen en 

juridische professionals.

Kurer (2015b, p. 24) betoogt dat het bij juridisch risicomanagement 

binnen organisaties zeker niet altijd gaat om het beheersen van 

rationele processen of het anticiperen op strikt rationele toepassingen 

van het recht. Recht kan in de praktijk sterk worden beïnvloed door, 

onder andere, media-aandacht, publieke druk en streven naar politiek 

gewin. Hij verwijst hierbij naar zijn ‘Lawsky-moment’: een inzicht dat 

hij kreeg toen de bank Standard Chartered, onder grote mediadruk en 

een scherp dalende beurskoers, een zeer nadelige schikking tekende, 

met erkenning van feiten die het eerder fel had bestreden. De schikking 

werd ‘without formal proceedings or hearings’ geïnitieerd en namens de 

toezichthouder ondertekend door Benjamin Lawsky. Kurer beschrijft hem 

als een ambitieuze, politiek gedreven ambtenaar, die optimaal gebruik 

maakte van de omstandigheden om een zo hoog mogelijke schikking 

te treffen. Kurer stelt dat veel potentiële juridische risico’s kunnen 

escaleren door ‘Lawsky-moments’, met grote gevolgen voor organisaties. 

Proactief juridisch risicomanagement, gericht op het voorkomen van 

dergelijke problemen, is in zijn visie in het huidige ondernemings-

klimaat essentieel.

“Legal risk management is in its infancy.”  
Moorhead & Vaughan, 2015
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Wat precies de inhoud is van juridisch risicomanagement, wat 

daarbij de rol moet of kan zijn van juridische professionals en wat 

het fenomeen juridische risico’s precies inhoudt, is nog verre van 

uitgekristalliseerd. Uit verschillende onderzoeken, meestal met een 

internationale insteek en afkomstig van grote verzekeringsbedrijven, 

accountancy- of consultancyorganisaties, blijkt enerzijds dat juridische 

afdelingen en complianceafdelingen in het risicomanagement 

inderdaad een belangrijke rol hebben en bij risicobeslissingen 

worden betrokken (Aon 2017, p. 64). Juristen geven zelf ook aan 

dat (hun rol bij) risicomanagement voor hen belangrijker wordt 

(Houthoff 2012, p. 1). Anderzijds blijkt dat juridische professionals en 

complianceprofessionals vaak niet tevreden zijn met hun positionering 

in het risicomanagement. Zij geven verder aan dat juridisch risico 

binnen hun organisatie over het algemeen beperkt wordt begrepen 

(BLP 2013, p. 2)

Met betrekking tot dit laatste is het overigens niet zo dat er onder 

juridisch onderlegde professionals een gedeeld beeld van juridisch 

risico bestaat. Sommigen hanteren het standpunt dat juridische risico’s 

niet bestaan. Dit vanuit het idee dat het altijd feitelijke situaties zijn 

die een rechtsregel van toepassing doen zijn. Deze feitelijke situaties 

vormen de werkelijke oorzaak (of: root cause) van het risico. Deze 

redenering is op zichzelf navolgbaar en verdedigbaar, maar verhoudt 

zich, in ieder geval voor de financiële sector, niet goed met de 

vaststelling dat het begrip juridisch risico op verschillende plaatsen in 

wet- en regelgeving is opgenomen.

Alhoewel de term juridisch risico regelmatig wordt gebruikt in 

professionele literatuur en onderzoeken, is er dus geen brede 

consensus over wat juridische risico´s precies zijn en hoe zij zich exact 

verhouden tot, bijvoorbeeld, compliancerisico of andere risicovormen. 

In hoofdstuk 3 wordt de literatuur op dit gebied geanalyseerd. In het 

empirisch onderzoek is de vraag naar afbakening en categorisering 

van juridische risico’s een belangrijk thema geweest. In dit onderzoek 

is op voorhand aan het begrip juridisch risico een brede, niet-

dogmatische interpretatie gegeven, waardoor er ook juridische aspecten 
van risico’s onder worden verstaan. Als werkdefinitie van juridisch 
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risicomanagement hanteer ik, op basis van het vooronderzoek, de 

volgende definitie:

“een proactieve, systematische en cyclische benadering van 
risico’s vanuit juridisch perspectief, met een duidelijke verbinding 
met het algemene risicomanagement van de organisatie.”

Hiermee beschouw ik juridisch risicomanagement als een onderdeel van 

het algemene risicomanagement van organisaties. Mijn onderzoek heeft 

zich gericht op het verkrijgen van een beter beeld van deze activiteit, 

met een focus op de (mate van) systematiek die organisaties hierbij 

gebruiken en (de mate waarin zij dit) in beleid hebben vastgelegd, 

alsmede de wijze waarop hieraan in de uitvoering vorm wordt gegeven.

De toevoeging ‘vanuit juridisch perspectief’ in de werkdefinitie 

houdt in de praktijk van grote organisaties een hoofdrol in voor 

de juridische afdeling. Deze afdeling is de meest in aanmerking 

komende organisatorische eenheid om het beleid rondom juridisch 

risicomanagement vorm te geven en de uitvoering hiervan binnen 

de organisatie te bevorderen: de operationele zetel van het juridisch 

risicomanagement (zie ook Kurer, 2015b, p. 95 e.v., McGormick 2010, 

p. 267). De juridische afdeling wordt in de praktijk van organisaties 

regelmatig bijgestaan door externe juridische adviseurs (zoals 

advocaten- of notariskantoren). Ook zij dragen dus bij aan juridisch 

risicomanagement, maar handelen dan doorgaans in opdracht en 

onder verantwoordelijkheid van de juridische afdeling. De juridische 

afdeling is dan ook het vertrekpunt voor mijn analyse van organisaties. 

Juridische afdeling vat ik hierbij in brede zin op. Deze term omvat alle 

juridische professionals binnen een organisatie (en de direct hieraan 

verbonden ondersteuning).9 Ook wanneer deze juridische professionals 

9 Met professional bedoel ik ‘personen die binnen of voor organisaties 

werkzaam zijn’, waarbij in deze studie een nadruk ligt op 

professionals die kennisintensieve werkzaamheden verrichten. 

Een synoniem voor een professional die in dienst is van een 

organisatie is: medewerker. Jurist en juridische professionals gebruik 

ik in deze studie eveneens als synoniemen. Met deze termen duid 

ik professionals aan met een juridische opleiding, waarbij hun 

dagelijkse werkzaamheden ook bestaan uit het inzetten van deze 
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in werkelijkheid verdeeld zijn onder verschillende (onder)afdelingen, 

schaar ik deze dus, tenzij expliciet anders vermeld, in dit onderzoek 

onder de juridische afdeling.

Een afdeling is uiteraard een abstractie, waaraan geen vragen gesteld 

kunnen worden. Als de voornaamste ‘bewoners’ van deze afdelingen 

spelen juridische professionals en hun leidinggevenden daarom een 

hoofdrol in het onderzoek. De focus ligt hierbij op zaken die hun 

individuele ervaringen overstijgen en betrekking hebben op gedeelde 

visies, gecoördineerde inspanningen en beleid binnen de organisatie.

“[There is] little point talking about legal risk without defining what 
it is before the conversation begins.”
EY 2016, p. 3

Het onderzoek heeft een exploratieve insteek, zie hoofdstuk 4, waarbij 

ik veel aandacht heb voor definities en afbakeningen van gebruikte 

begrippen en terminologie. Discussies over (risico)definities zijn vaak 

abstract en lijken soms ver verwijderd van de dagelijkse praktijk. Het 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal binnen organisaties is 

echter belangrijk voor, onder andere, discussies over de mogelijke impact 

van toekomstige gebeurtenissen op de organisatie, verantwoordelijkheden 

en taaktoedeling. Als een dergelijke gemeenschappelijke taal ontbreekt 

en er onduidelijkheid bestaat over gebruikte begrippen en definities, 

is dit een bron van misverstanden en verwarring, waardoor effectieve 

discussie wordt bemoeilijkt. Hiermee is een gemeenschappelijke taal een 

belangrijke succesfactor voor het voeren van een professionele dialoog en 

een goede implementatie en uitvoering van (juridisch) risicomanagement. 

In dit verband merkte McGormick enkele jaren geleden (2010, p. 267), in 

de context van juridisch risicomanagement in de financiële sector, op:

juridische expertise. Er zijn veel personen met een juridische opleiding 

die binnen organisaties niet als jurist werkzaam zijn (maar bijvoorbeeld 

als algemeen beleidsmedewerker). Deze medewerkers reken ik niet tot 

juristen, juridische professionals of de juridische afdeling, alhoewel hun 

specifieke achtergrond bij het identificeren en beheersen van juridische 

risico’s vanzelfsprekend van meerwaarde kan zijn.
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“Although many institutions have successfully managed legal risk 
in the past without the formality of a definition, the increasing 
scrutiny applied to banks’ internal procedures (typically in the 
wake of a major financial scandal) by the media, regulatory 
authorities and, on occasions, litigants seeking someone to take 
the blame for a ‘black hole’ in a company’s finances means that we 
have to face up to the need to write down what may have simply 
been understood as common sense by earlier generations.”

In de jaren nadat McGormick deze uitspraak deed, zijn de wettelijke 

verplichtingen voor Nederlandse organisaties op het gebied van 

risico management verder aangescherpt en heeft risicomanagement 

ook in branche- en sectorcodes meer aandacht gekregen. Alle grote 

organisaties in Nederland, ongeacht in welke sector deze actief zijn, 

besteden daarom thans, in mindere of meerdere mate, aandacht 

aan risicomanagement. Het beschikbare onderzoek wijst erop dat 

het risicomanagement daarbij nog suboptimaal functioneert, dat er 

bij organisaties nog veel vragen leven en dat de rol van juridische 

afdelingen bij het risicomanagement nog onduidelijk is. De vraag naar 

inhoud en reikwijdte van juridisch risicomanagement en good practices 
op dit gebied is daarmee ook voor de Nederlandse praktijk actueel en 

belangrijk.

1.3 Doel- en vraagstelling

De doelstelling van dit exploratieve onderzoek is meer zicht te krijgen 

op de rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van 

organisaties in de Nederlandse praktijk. Daarbij beoog ik factoren te 

identificeren die verschillen tussen organisaties kunnen verklaren. 

De inzichten die dit oplevert zorgen voor theorievorming over de nieuwe 

discipline juridisch risicomanagement en lessen voor de praktijk.
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De centrale vraagstelling van het onderzoek is:

Op welke wijze dragen juridische afdelingen bij aan het risico-
management van organisaties, hoe kunnen mogelijke verschillen 
tussen organisaties worden verklaard en welke lessen kunnen 
hieruit worden geleerd?

De vraagstelling is beantwoord door het uitvoeren van een onderzoek 

aan de hand van de volgende deelvragen.

1. Wat wordt er in de literatuur verstaan onder risicomanagement 
en wat kan hiervan in het bijzonder relevant worden geacht voor 
de rol van juridische afdelingen?

2. Wat zegt de literatuur over juridisch risicomanagement en wat 
kan hiervan in het bijzonder relevant worden geacht voor de rol 
van juridische afdelingen?

3. Op welke wijze besteden juridische afdelingen in de praktijk, in 
beleid en uitvoering, aandacht aan het identificeren en beheersen 
van risico’s? Hoe kunnen mogelijke verschillen tussen organisaties 
worden verklaard?

De antwoorden op de eerste twee deelvragen vormen het analytisch 

kader dat ik bij het onderzoek heb gehanteerd. Dit kader heeft richting 

gegeven aan het empirische onderzoek en de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten.

Juridisch risicomanagement is een onderdeel van het risicomanagement 

van organisaties. Ten behoeve van de beantwoording van de eerste 
deelvraag identificeer ik in hoofdstuk 2 thema’s van risicomanagement 

die, vanuit het gehanteerde onderzoeksperspectief, in het 

bijzonder relevant kunnen worden geacht voor de rol van juridische 

afdelingen. Hiertoe heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van 

de achtergrondinterviews met professionals en experts. Relevante 

thema’s voor deze studie zijn bijvoorbeeld de organisatorische 

inrichting en positionering van stafafdelingen bij risicomanagement 

en de verhouding tussen compliance en risicomanagement. Vanuit het 

onderzoeksperspectief is literatuur die primair gericht is op risico’s met 

een financieel karakter (zoals valutarisico’s) of risico’s van technische 
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aard (zoals risico’s op het gebied van milieu of techniek) minder of niet 

relevant geacht, al kleven aan dergelijke risico’s altijd ook juridische 

aspecten.

De hoeveelheid specialistische literatuur en onderzoek over juridisch 

risicomanagement is nog beperkt. De tweede deelvraag beantwoord ik 

daarom niet alleen door een analyse van de specialistische literatuur op 

het gebied van juridisch risicomanagement, maar ook door een analyse 

van literatuur over verwante thema’s, zie hierna § 1.4.

De derde deelvraag ziet op het empirische gedeelte van het onderzoek. 

De kern van het empirische gedeelte wordt gevormd door een drietal 

gevalsstudies, die gevolgd zijn door rondetafelbijeenkomsten met 

professionals en experts. In het empirisch onderzoek heb ik, tegen 

de achtergrond van het analytisch kader, gezocht naar factoren die 

mogelijke verschillen tussen organisaties kunnen verklaren. Voorts heb 

ik aandacht gehad voor knelpunten, alsmede voor handelswijzen die 

door professionals en experts als effectief worden beschouwd.

Uit het geheel van de theoretische en empirische onderzoeksresultaten 

vloeien verschillende lessen voort, waarmee de centrale vraag wordt 

beantwoord.

1.4 Relevantie van het onderzoek

Mijn onderzoek heeft betrekking op grote organisaties in sterk 

gereguleerde omgevingen, met een – relatief – grote juridische afdeling. 

De aanname hierbij is dat het juridisch risicomanagement in deze 

organisaties eerder complex is, waardoor de onderzoeksresultaten 

meer inzicht bieden in de verschillende dimensies van dit fenomeen. 

De conclusies hebben dus primair betrekking op grote organisaties, 

maar kunnen ook waardevol zijn voor kleinere organisaties. Ook 

(juridische afdelingen van) kleinere organisaties hebben immers baat 

bij meer inzicht in een gestructureerde en systematische benadering 

van risico’s en de rol die juridische aspecten hierbij spelen.
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Wetenschappelijke relevantie
Zoals hiervoor al gememoreerd is empirisch onderzoek naar juridisch 

risicomanagement schaars. Ten dele is dit een kwestie van terminologie. 

De term risicomanagement is immers nog relatief jong, terwijl juristen 

in de praktijk altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 

identificeren en beheersen van risico’s voor organisaties. De gebruikte 

terminologie is dus niet het beste vertrekpunt om te bepalen of er al 

onderzoek en literatuur bestaat over de invulling van deze taak van 

juristen. In de Nederlandse literatuur over juridische kwaliteitszorg, 

waarvan een belangrijk deel dateert uit de periode 1990-2010, was 

er bijvoorbeeld ook al aandacht voor juridische risico’s. Ook de 

Amerikaanse literatuur rondom law and strategy (over de rol die 

recht en juridische instrumenten kunnen hebben bij het bereiken 

van strategische doelstellingen) en Amerikaanse en Scandinavische 

literatuur rondom preventive en proactive law bieden aanknopingspunten 

die voor juridisch risicomanagement relevant zijn. Verder is er literatuur 

over compliance, dat algemeen wordt beschouwd als een belangrijk 

onderdeel van juridisch risicomanagement. Ook voor deze thema’s geldt 

overigens dat de hoeveelheid empirisch onderzoek relatief beperkt is. 

Gemeenschappelijk kenmerk is dat in deze literatuur – ten minste op 

onderdelen – een organisatiekundige benadering van het werk van 

juridische professionals, juridische diensten en juridische processen 

wordt gehanteerd: een legal management-benadering. Een analyse van 

deze literatuur vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement 

ontbrak tot dusver.

De vraagstelling van dit onderzoek kan worden gepositioneerd op een 

mesoniveau. Er bestaat in rechtswetenschappelijke en bestuurskundige 

literatuur aandacht voor, kort gezegd, de rol die (verplichtingen op 

het gebied van) risicomanagement kan hebben bij regulering en 

toezicht op maatschappelijke sectoren of activiteiten; het macroniveau. 

In psychologische en (rechts)sociologische literatuur bestaat aandacht 

voor de wijze waarop personen inschattingen maken over risico’s en in 

de praktijk omgaan met regels, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, 

die bedoeld zijn om risico’s te mitigeren; het microniveau. Dit onderzoek 

bevindt zich, door de focus op de wijze waarop de juridische afdeling 

bijdraagt aan het risicomanagement van één organisatie, op het 

tussenliggende niveau. De relatief beperkte hoeveelheid literatuur 
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en onderzoek die over juridisch risicomanagement, op dit mesoniveau, 

beschikbaar is, verklaart het exploratieve karakter van dit onderzoek 

(zie ook § 4.1). Het onderzoek draagt primair bij aan inzichten over de 

wijze waarop juridische afdelingen zich verhouden tot het bestuur en 

management van organisaties. Hiervoor is zicht op de – impact van – 

regelgeving die op de organisatie van toepassing is en de werkwijzen 

en visies van individuele juridische professionals echter onmisbaar. 

Daarmee zijn de resultaten ook voor het hiervoor beschreven macro- en 

microperspectief interessant.

Vanuit de algemene probleemstelling heb ik bij het onderzoek 

gezocht naar het antwoord op vragen als: Wat beschouwen juridische 

professionals, in de context van hun organisatie, zelf als juridische 

risico’s, of risico’s waarvoor zij vanuit hun expertise een bijzondere 

verantwoordelijkheid hebben? Hoe is dit te herkennen in het beleid van 

de (juridische afdeling van) de organisatie? Hoe is daarbij de verhouding 

met andere risicocategorieën of beleid? Hoe breed of smal is de toetsing 

die juridische professionals (moeten) aanleggen bij de beoordeling 

van risico’s? Wordt door de juridische afdeling een systematische 

inventarisatie van risico’s met juridische aspecten verricht? Welke 

methoden en instrumenten gebruiken juridische professionals in de 

praktijk om risico’s tijdig te onderkennen en analyseren? Wat is hun 

eigen visie op juridisch risicomanagement en wat is de visie van de 

afdeling? Vindt er in de praktijk afstemming plaats met afdelingen 

risicomanagement? Zijn er hierbij verschillen tussen organisaties uit 

verschillende sectoren en, zo ja, waardoor kunnen deze worden verklaard?

Maatschappelijke relevantie
De (media)aandacht voor crises of schandalen binnen publieke en private 

organisaties is vaak groot. De impact hiervan voor de maatschappij 

kan ook groot zijn, zoals de financiële en economische crisis na de 

val van Lehman Brothers heeft aangetoond. Als gezegd, was hierbij 

een belangrijke factor dat het risicomanagement binnen verschillende 

financiële instellingen faalde. 10 Alhoewel het hier primair ging om 

risico’s die sterk financieel gekleurd waren, en vooral goed beoordeeld 

10 Zie ook hiervoor onder noot 3. 
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konden worden door financiële professionals, waren juridische 

aspecten eveneens van belang. Binnen de juridische beroepsgroep is 

naar aanleiding hiervan een discussie ontstaan over de mate waarin 

juridische professionals aan de economische crisis hebben bijgedragen11 

en, gelet op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, eventueel 

tekort zijn geschoten. Volgens de nieuwe Corporate Governance 

Code dient risicomanagement binnen organisaties gericht te zijn op 

langetermijnwaardecreatie. Dat juridische aspecten hierbij relevant 

zijn is evident. Juridische professionals dienen hierop derhalve een 

visie te hebben en dit aspect in hun advisering te betrekken. Door 

meer inzicht in de wijze waarop juridische afdelingen binnen publieke 

én private organisaties kunnen bijdragen aan risicomanagement, zie 

ook hierna, kunnen organisaties in de publieke en private sector hun 

risicomanagement versterken, waardoor de kans op nieuwe problemen 

wordt verkleind.

Relevantie voor de beroepspraktijk
Hoewel er binnen organisaties enerzijds veel is gebeurd op het gebied 

van risicomanagement, is de laatste jaren in verschillende onderzoeken 

anderzijds geconstateerd dat veel organisaties nog worstelen met 

de invoering en verankering van een gedegen risicomanagement. 

Tegelijkertijd overschatten organisaties de kwaliteit van hun eigen 

risicomanagement (NBA et al. 2014). Verbetering is dus noodzakelijk, 

maar vormt voor organisaties een complexe opgave. Risico(management) 

is een veelkoppig en, inherent aan het voorspellen van de toekomst, 

vaak ongrijpbaar fenomeen. Het is echter, gezien de verplichtingen in 

wet- en regelgeving, ‘here to stay’ en het is een redelijke verwachting 

dat het zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Daarbij hoort een 

antwoord op de vraag hoe juridische afdelingen zich hiertoe moeten 

verhouden. Overigens zal een antwoord voor juridische afdelingen in de 

praktijk altijd binnen de specifieke context van een organisatie moeten 

worden gegeven.

De onderzoeksresultaten kunnen juridische afdelingen – en in het 

verlengde hiervan: juridische professionals – aanknopingspunten en 

11 Zie bijvoorbeeld Jaap Winter in Smilde, 2016. 
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handvatten bieden voor het toetsen en herijken van hun beleid en de 

inzet van methoden en instrumenten voor de identificatie en beheersing 

van risico’s. De onderzoeksresultaten kunnen voorts voeding geven aan 

de (internationale) discussie over de vraag over welke niet-juridische 

kennis en vaardigheden T-shaped juridische professionals moeten 

beschikken om binnen organisaties effectief te kunnen opereren.

1.5 Leeswijzer

De opbouw van dit proefschrift is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de 

eerste deelvraag behandeld op basis van een analyse van relevante 

literatuur over de fenomenen risico en risicomanagement, ondersteund 

door de resultaten van de achtergrondinterviews met experts en 

professionals. In hoofdstuk 3 wordt de tweede deelvraag beantwoord 

door een analyse van de literatuur over juridisch risicomanagement 

en verwante literatuur. De hoofdstukken 2 en 3 sluiten af met een 

overzicht van de belangrijkste bouwstenen voor het analytisch kader 

en de verwachtingen, vragen en aandachtspunten die hieruit zijn 

voortgevloeid voor het empirisch onderzoek.

Hoofdstuk 4 bevat de onderzoeksopzet en de methodologische 

verantwoording van de literatuurstudie en het empirisch gedeelte van 

het onderzoek. Hoofdstuk 5-7 beschrijven de gevalsstudies en geven 

voor de afzonderlijke organisaties antwoord op de derde deelvraag. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de gevalsstudies onderling 

vergeleken en geanalyseerd en aangevuld met de opbrengst van de 

rondetafelbijeenkomsten. In hoofdstuk 9, ten slotte, wordt aan de 

hand van de antwoorden op de verschillende deelvragen een antwoord 

gegeven op de centrale vraagstelling. Figuur 3 geeft een schematische 

weergave van de opbouw en inhoud van de hoofdstukken.
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Figuur 2 Opbouw en inhoud van de hoofdstukken
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2.1 Inleiding

Voor organisaties brengt het nastreven van doelen altijd risico’s 

met zich mee. Van oudsher trachten zij bij hun activiteiten de kans 

op positieve gebeurtenissen te vergroten en de kans op negatieve 

gebeurtenissen te verkleinen. Het bewust inschatten en trachten te 

ontwijken, verminderen of beheersen van potentiële gevaren, dat als de 

kern van risicomanagement kan worden gezien, is dus van alle tijden 

(Ale, Muller & Ronner 2012, p. 23).

Juridisch risicomanagement is een onderdeel van het risicomanagement 

van organisaties. In dit hoofdstuk behandel ik, vanuit de gekozen 

vraagstelling, verschillende concepten uit de literatuur over algemeen 

risicomanagement, die voor juridisch risicomanagement en de rol 

van juridische afdelingen in het bijzonder relevant zijn.12 De nadruk 

ligt daarmee op literatuur over risicomanagement in het kader van 

het management en bestuur van organisaties en de bijbehorende 

besluitvormingsprocessen. Dit is het, in § 1.4 beschreven, mesoniveau.

Risico’s worden tegenwoordig veelal omschreven met (een variant 

op) de formule kans maal gevolg (WRR, 2008, p. 53). Bij risico-

management van organisaties gaat het om gevolgen die het bereiken 

van organisatorische doelstellingen kunnen beïnvloeden. De kans 

12 In de tekst van dit en het volgende hoofdstuk onderbouw ik de keuzes 

omtrent de selectie van relevante onderwerpen. In hoofdstuk 4 geef ik 

een nadere verantwoording van de zoekstrategieën en werkwijze die ik 

bij het literatuuronderzoek voor hoofdstuk 2 en 3 heb toegepast.

RISICO EN RISICO
MANAGEMENT
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staat hierbij voor de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal 

intreden. De omvang van het risico wordt bepaald door deze kans 

te vermenigvuldigen met de verwachte omvang van de gevolgen. 

Alle risicomanagementmethodieken en -standaarden bevatten in de 

kern dezelfde stappen. Bezien vanuit het perspectief van de strategie 

en doelstellingen van de organisatie dient allereerst identificatie van 

potentiële risico’s plaats te vinden: welke mogelijke gebeurtenissen 

zouden het bereiken van deze doelstellingen kunnen beïnvloeden? 

Hierna kan een inschatting plaatsvinden van de omvang van het 

risico, op grond waarvan prioritering plaats kan vinden en, met 

inachtneming van de risicobereidheid van de organisatie, tot eventuele 
(beheers)maatregelen kan worden besloten om het risico te verminderen, 

vermijden, voorkomen of, bijvoorbeeld door verzekering, te verplaatsen.13 

Dit proces heeft een cyclisch en iteratief karakter, waardoor risico’s 

continu worden gemonitord en maatregelen worden herijkt.

Deze kern van risicomanagement voor organisaties is niet moeilijk 

te begrijpen. In grote organisaties met een complexe structuur is 

het echter vrijwel onmogelijk om een helder overzicht te krijgen van 

alle lange- en kortetermijndoelstellingen en de daarbij behorende 

risicobereidheid (Power 2009, p. 850). Deze zijn in de praktijk vaak 

niet allemaal geëxpliciteerd en doelstellingen van afdelingen 

en organisatieonderdelen14 kunnen onderling conflicteren. Bij de 

uitvoering van activiteiten is er sprake van een samenstel van op 

elkaar inwerkende factoren, individuele belangen of groepsbelangen 

dat het bereiken van deze doelstellingen kan bevorderen of 

13 Onder andere bij het opstellen van overheidsbeleid en wet- en regel-

geving wordt soms een strikte scheiding gemaakt tussen de risico-

inschatting (of: risicoassessment) en het treffen van maatregelen 

ter beheersing van risico’s. Alleen dit laatste aspect wordt dan 

risicomanagement genoemd. De logica hierachter is dat het wenselijk 

kan zijn dat de risico-inschatting zo objectief mogelijk gebeurt en niet 

wordt beïnvloed door politieke wenselijkheden van het bestuur, dat 

verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen. Zie WRR 2008, 

p. 54. In de context van organisaties wordt de inschattingsfase echter 

ook tot het risicomanagement gerekend, vandaar dat in dit onderzoek 

deze laatste interpretatie wordt gehanteerd. 

14 Zoals dochtervennootschappen, maar in voorkomende gevallen ook 

deelnemingen of samenwerkingsverbanden. 
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belemmeren. Daarbij is er veelal op verschillende niveaus sprake van 

grote onzekerheid. In een dergelijke context is het uiterst complex om 

alle risico’s, verbonden aan de huidige en toekomstige activiteiten van 

de organisatie, te identificeren. Deze risico’s moeten hierna worden 

geprioriteerd. Risico’s die niet geaccepteerd of vermeden worden, 

moeten idealiter worden voorzien van passende, op elkaar afgestemde 

beheersmaatregelen. In de achtergrondinterviews gaven verschillende 

geïnterviewden vanuit hun eigen ervaring voorbeelden van situaties 

waarin verschillende stafafdelingen, met de intentie om risico’s te 

verminderen of beheersen, onderling tegenstrijdige of conflicterende 

maatregelen implementeerden of voorbereidden.15 Om dergelijke situaties 

te voorkomen is een integrale benadering van risicomanagement 

wenselijk, hoe complex dit in de praktijk ook moge zijn.

Bij de beslissing over vermijding of acceptatie van risico’s of het treffen 

van beheersmaatregelen is de risicobereidheid (of: risk appetite) van de 

organisatie van belang: de mate waarin een organisatie bereid (en in 

staat) is eventuele negatieve gevolgen te accepteren. De basisformule 

kans maal gevolg impliceert dat risico’s zoveel mogelijk moeten worden 

gekwantificeerd. Statistiek en kansrekening zijn hierdoor onlosmakelijk 

verbonden met risicomanagement. 16 Bij sommige kansen of gevolgen, 

zoals reputatieschade of principiële kwesties, kan kwantificering 

overigens niet zinnig of mogelijk zijn. Ook dan wordt in de literatuur 

15 Enkele voorbeelden:

– Het beheren van hetzelfde type informatie (om risico’s te beheersen 

en te voldoen aan rapportageverplichtingen) in verschillende 

systemen (waardoor inconsistentie en inefficiëntie ontstaat). 

– Tegenstrijdige reacties op incidenten. Hierbij stonden sommige 

afdelingen – vanuit de wens om van het incident te leren – een 

transparante benadering voor, terwijl andere afdelingen vanuit 

het voorkomen van reputatieschade actief een gesloten benadering 

propageerden. 

– Het (vanuit het perspectief van arbo-wetgeving) trachten tegen 

te gaan van werkdruk en overbelasting van medewerkers 

door inzetbeperkende maatregelen, terwijl andere afdelingen 

vanuit het voldoen aan wettelijke zorgplichten bezig waren om 

openingstijden te verruimen. 

16 Overigens zijn sommige risico’s met zoveel onzekerheid omgeven dat 

zinnige kwantificering niet mogelijk is, zie ook § 2.2 en § 3.6. 
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aanbevolen oorzaken, kansen en gevolgen van het risico zo goed 

mogelijk te benoemen en beschrijven.

Kans en risico worden tegenwoordig algemeen subjectivistisch opgevat 

(Holton, 2004, p. 20). Dit houdt, kort gezegd, in dat kans en risico niet 

‘bestaan’ in de werkelijkheid, maar uiteindelijk berusten op subjectieve 

inschattingen. Op basis van historie of feitelijke omstandigheden 

kunnen deze inschattingen soms in hoge mate geobjectiveerd worden, 

maar volledige objectiviteit bestaat niet en volledige zekerheid valt 

nooit te verkrijgen. Risico-inschattingen zijn uiteindelijk dus subjectief 

van aard. De financiële crisis van 2008 is bijvoorbeeld deels veroorzaakt 

doordat bij het risicomanagement uit werd gegaan van modelmatige 

inschattingen, waarbij de aannames bij de gebruikte modellen onjuist 

bleken (Taleb, 2007). In § 2.3 ga ik tegen deze achtergrond in op enkele 

psychologische aspecten, die bij het maken van inschattingen van 

kansen en risico’s relevant zijn (het microniveau, zie ook § 1.4).

Na de behandeling van risicodefinities in § 2.2 en de genoemde 

psychologische aspecten in §2.3, volgen in § 2.4-2.6 de historische 

ontwikkeling en inhoud van (wettelijke) normenkaders voor risico-

management. Bij de gevalsstudies zijn de voor de betreffende 

organisatie geldende wettelijke normen omtrent risicomanagement 

steeds een belangrijk onderwerp van onderzoek geweest. Uit de 

literatuur volgt de verwachting dat deze in de praktijk impact hebben 

op organisatie en inrichting van het (juridisch) risicomanagement. 

In § 2.7 behandel ik verschillende elementen van risicomanagement, die 

vanuit het gehanteerde onderzoeksperspectief, met de focus op juridisch 

risicomanagement en de rol van juridische afdelingen, in het bijzonder 

relevant zijn. In § 2.8 behandel ik nog enkele belangrijke bestaande 

punten van kritiek ten aanzien van risicomanagement. § 2.9 sluit af met 

een samenvatting van de behandelde onderwerpen, die bouwstenen 

vormen voor het analytisch kader van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 

wordt het analytisch kader vervolgens aangevuld met onderwerpen uit 

de literatuur rondom juridisch risicomanagement.
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2.2 Risico-omschrijvingen en -definities

De eerste, moderne omschrijving van risico werd al gegeven door 

Arnaud in 1763, in La Logique ou l’art de penser (Ale, Muller & Ronner, 

2012, p. 27):

“Angst voor schade moet in verhouding staan niet alleen tot de 
ernst van de schade, maar ook tot de waarschijnlijkheid dat deze 
zich voordoet”

Hierin is de formule kans maal gevolg al te herkennen. Kans (of: 

waarschijnlijkheid) is dus een integraal onderdeel van het risicobegrip 

en wordt tegenwoordig algemeen subjectivistisch opgevat. Risico kan 

daarmee worden beschouwd als een mentaal construct, dat nuttig is, 

omdat mensen de capaciteit hebben om op problemen te anticiperen 

(Renn, Klinke & Van Asselt 2011, p. 234).

Op de kans maal gevolg-formule bestaat kritiek, omdat extreem 

negatieve gevolgen met een extreem lage kans hiermee even 

hoog kunnen ‘scoren’ als zeer beperkte gevolgen met een hoge 

kans. Bovendien kan deze wijze van berekenen voor eenvoudige, 

overzichtelijke risico’s voldoen, maar voor veel risico’s is er sprake 

van een combinatie van grote complexiteit (bijvoorbeeld door moeilijk 

identificeerbare causale relaties), ambiguïteit (bijvoorbeeld doordat 

verschillende belanghebbenden de ernst van gevolgen anders kunnen 

waarderen en over dit feit beperkte transparantie kan bestaan) en 

wetenschappelijke onzekerheid (bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, 

informatie, data of meetonzekerheden). Bij deze wetenschappelijke 

onzekerheid kan onderscheid worden gemaakt tussen verkleinbare 
onzekerheid (waarbij er bijvoorbeeld sprake is van onnauwkeurige 

metingen of een gebrek aan data dat in beginsel hersteld kan worden) 

en niet-verkleinbare onzekerheid (veroorzaakt door meer fundamentele 

onvoorspelbaarheid, onmeetbaarheid of onbekendheid, Van Staveren 

2015, p. 42). Bij dergelijke, complexe risico’s leidt de kans maal 
gevolg-formule in de visie van veel auteurs tot een onaanvaardbare 

versimpeling. Er bestaat echter consensus dat ook in deze gevallen 

een zo goed mogelijke risicoanalyse en -diagnose essentieel blijft. 
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Dat het eenduidig achterhalen van oorzaak en gevolgen daarbij veelal 

(zeer) complex is, is duidelijk. Vgl. Baldwin & Black (2016, p. 569), 

die stellen:

“A ‘risk’ is far from an atomistic, unitary entity with an objective 
existence: instead it can more usefully be seen as a cluster of 
different causes and effects that is assembled for a given purpose 
according to a principle of framing or selection.”

Veel definities van risico doelen met de gevolgen van een kans op 

negatieve gevolgen (KRV 2015, p. 18). In verschillende visies op 

risicomanagement worden echter ook positieve gevolgen expliciet in 

de definitie betrokken. Een achterliggende gedachte hierbij is dat risico 

inherent is aan het ondernemen van activiteiten en daarmee zowel 

kansen als bedreigingen omvat (Hortensius & Mallens, 2010, p. 8). 

De definitie uit de norm over risicomanagement van de International 

Standards Organisation (ISO 31000) luidt bijvoorbeeld:

“Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van 
doelstellingen.”

Hierbij geldt dat een effect zowel een positieve als een negatieve 

afwijking van het gewenste resultaat betreft. Het begrip doelstelling 

wordt hierbij in brede zin gebruikt en kan op verschillende aspecten 

(financieel, arbo-, milieu) en verschillende niveaus (van strategisch 

tot tactisch, project- of productniveau) betrekking hebben. Een risico 

wordt overigens ook volgens de ISO in de praktijk vaak uitgedrukt als 

een combinatie van de gevolgen van een gebeurtenis (met inbegrip van 

wijzigingen in omstandigheden) en de bijbehorende waarschijnlijkheid 

dat de gebeurtenis zich voordoet (oftewel: kans maal gevolg). 

Onzekerheid is volgens ISO 31000 het:

“geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht 
in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de 
waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet.” (Hortensius & Mallens 
2010, p. 9)
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Op deze ISO-definitie is kritiek, omdat het includeren van positieve 

gevolgen in het risicobegrip voor velen strijdig voelt met het normale 

spraakgebruik en de etymologie van het woord risico (Hubbard 2009, 

p. 88). Alhoewel over de etymologie geen volledige overeenstemming 

bestaat, stelt, onder andere, het Collins17 woordenboek dat de wortels 

liggen in het Griekse rhiza (klif); een nautische term.18 Dit woord komt 

al voor in het epos van Homerus over Odysseus, in het verhaal over 

Scylla en Charibdis.19 Rhiza was voor zeelui derhalve duidelijk iets dat 

vermeden moest worden en geen positieve gevolgen in zich droeg. 

Gezaghebbende woordenboeken omschrijven risico allemaal als de 

kans of waarschijnlijkheid dat iets met negatieve gevolgen intreedt. 

In het normale spraakgebruik wordt de kans op positieve gevolgen, zoals 

het winnen van een geldbedrag of andere plezierige gebeurtenissen, 

evenmin als een risico gezien. Ook Renn (1992, p. 56) stelt, in een 

behandeling van risico in verschillende wetenschapsgebieden (zie ook 

§ 2.4.1), dat een omschrijving van risico in de verschillende gebieden 

neerkomt op:

“the possibility that an undesirable state of reality (adverse effects) 
may occur as a result of human activity or natural events”

Hubbard (2009, p. 89) stelt dat het niet nodig is om positieve effecten 

onder het risicobegrip te scharen. Deze kunnen beter worden gevat onder 

het algemene begrip onzekerheid. Een organisatie kent altijd (minimaal 

enige mate van) onzekerheid of een doelstelling bereikt kan worden. 

Om doelen te bereiken zullen er altijd risico’s moeten worden genomen. 

Een organisatie die haar doel echter kan bereiken met minder risico 

(lees hier: minder kans op negatieve gevolgen) zal daar altijd voor kiezen. 

Hij stelt als definitie van risico voor:

“a state of uncertainty where some of the possibilities involve a loss, 
injury, catastrophe, or other undesirable outcome”

17 Zie https://en.wiktionary.org/wiki/risk.

18 www.collinsdictionary.com/dictionary/english/risk.

19 Zie ook http://research.dnv.com/skj/Papers/ETYMOLOGY-OF-RISK.pdf.
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In de versie uit 2004 van het Enterprise Risk Management- Integrated 
Framework20 van de Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commision (COSO) wordt, in het licht van de doelstellingen van 

organisaties, de samenhang tussen onzekere, toekomstige gebeurtenissen 

met positieve en/of negatieve gevolgen als volgt beschreven:

“Events – Risks and Opportunities

Events can have negative impact, positive impact, or both. Events 
with a negative impact represent risks, which can prevent value 
creation or erode existing value. Events with positive impact may 
offset negative impacts or represent opportunities. Opportunities 
are the possibility that an event will occur and positively affect 
the achievement of objectives, supporting value creation or 
preservation. Management channels opportunities back to its 
strategy or objective-setting processes, formulating plans to seize 
the opportunities.”

Hier wordt de term risico dus gereserveerd voor gebeurtenissen 

met negatieve gevolgen. In de nieuwe COSO-versie van 2017 is het 

risicobegrip echter gewijzigd en lijkt het meer op de ISO-omschrijving.

“Risk is the possibility that events will occur and affect the 
achievement of objectives.”

Ook de Britse definitie van HM Treasury in het kader van de standaard 

Management of Risk (MoR, oorspronkelijk ontwikkeld voor Britse 

overheidsorganisaties) beschouwt risico als het effect van onzekerheid 

op doelstellingen:

“Risk is defined as this uncertainty of outcome, whether positive 
opportunity or negative threat, of actions and events. The risk 
has to be assessed in respect of the combination of the likelihood 
of something happening, and the impact which arises if it does 
actually happen. Risk management includes identifying and 
assessing risks (the “inherent risks”) and then responding to them.”

20 Zie www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf.
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Deze wijze van definiëren is bedoeld om te onderstrepen dat risico-

management ertoe dient om organisaties bij hun besluitvorming 

omtrent activiteiten te laten omgaan met onzekerheid, die ook tot 

positieve (neven)gevolgen kan leiden. Hoewel er in de literatuur dus een 

ontwikkeling gaande is, omschrijven veel definities van organisaties 

in de praktijk risico nog steeds als de kans op gebeurtenissen met 

gevolgen die het behalen van organisatorische doelstellingen negatief 
beïnvloeden.

In het citaat hiervoor uit de MoR-standaard, wordt in de laatste zin 

melding gemaakt van de inherent risks. Daarmee wordt gedoeld op de 

risico’s die zich zouden kunnen verwezenlijk als er geen maatregelen 

worden getroffen. De omvang van een risico zonder beheersmaatregelen 

wordt wel het bruto risico genoemd. Het risico dat resteert nadat 

maatregelen zijn getroffen is dan het netto risico (of: restrisico).

Samengevat, zijn er veel verschillende definities en omschrijvingen van 

risico in omloop, die veelal gebaseerd zijn op de basisformule kans maal 
gevolg. Voor complexe risico’s bestaat op deze wijze van formuleren 

kritiek, omdat deze tot een onaanvaardbare versimpeling van de 

werkelijkheid kan leiden.

Traditioneel omvat risico slechts de kans op onzekere gebeurtenissen 

die negatieve gevolgen hebben. In enkele gezaghebbende standaarden 

worden tegenwoordig zowel positieve als negatieve gevolgen van 

onzekere gebeurtenissen geïncludeerd. Enerzijds is begrijpelijk dat 

hiermee wordt getracht te benadrukken dat het primaire doel van 

risicomanagement de omgang met onzekerheid bij besluitvorming is. 

Anderzijds sluiten deze definities niet goed aan bij de taalkundige uitleg 

en het dagelijks spraakgebruik. Dit kan een negatieve invloed hebben op 

de bruikbaarheid en begrijpelijkheid in de praktijk.

In de context van risicomanagement binnen organisaties moet de vraag 

of gevolgen negatief of positief zijn, los van de gehanteerde definitie, 

in ieder geval worden bezien in het licht van de doelstellingen, in de 

brede zin van het woord, van organisaties. Het kan daarmee gaan om 

doelstellingen op alle niveaus en gebieden; van strategisch tot tactisch 

en operationeel en van financieel tot milieu of technisch. In het empirisch 
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onderzoek is het gebruik van risicodefinities en risicocategorieën door 

organisaties, met bijzondere aandacht voor de begrippen juridisch risico 

en compliancerisico, een belangrijk thema geweest.

2.3 Risico-inschatting: 
psychologische aspecten

2.3.1 Biases
Om uitvoering te geven aan risicomanagement, moeten binnen 

een organisatie doorlopend inschattingen worden gemaakt over 

kansen en mogelijke gevolgen, verbonden aan toekomstige situaties. 

Een complicerende factor hierbij is dat er bij mensen verschillende 

psychologische mechanismen werkzaam zijn die, zonder dat men 

hiervan bewust is, rationele beslissingen rondom het maken van deze 

inschattingen bemoeilijken. De onbewuste denkfouten en cognitieve 

vertekeningen die hierdoor optreden zijn in de psychologische literatuur 

uitgebreid gedocumenteerd en worden kortheidshalve wel aangeduid 

met de Engelse term biases (ook wel: cognitive biases of cognitive 
illusions). Een van de werkzame principes bij biases is dat onze geest 

een complexe inschatting vervangt door een eenvoudigere mentale 

vuistregel (een heuristiek). Dit is in veel gevallen effectief, maar kan tot 

verkeerde inschattingen leiden. Een ander principe is dat waargenomen 

feiten een affectieve respons veroorzaken, waardoor intuïtief een 

positief of negatief oordeel wordt opgeroepen. Dit wordt wel de affect 
heuristic genoemd. Het vormen van een genuanceerd oordeel en het 

volgen van een (strikt) rationele handelswijze wordt hierdoor bemoeilijkt 

(Slovic et al. 2002, p. 329).

Kahneman en Tversky kunnen als belangrijke wegbereiders van dit 

onderzoeksgebied worden gezien. Hun artikel over de prospect theory 

(Kahneman en Tversky, 1979) was een baanbrekend artikel over biases. 

Uit deze theorie volgt dat mensen gevoeliger zijn voor verlies dan voor 

winst (verliesaversie) en de neiging hebben om aan zekerheden meer 

waarde toe te kennen dan aan kansen. Hierdoor blijken mensen vanuit 

een rationeel-economisch perspectief irrationeel met (kansen op) winst 

en verlies om te gaan. Omdat het in risicomanagement om dergelijke 

kansen op winst en verlies gaat, is deze ontdekking hiervoor relevant.
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Er wordt in de literatuur inmiddels een groot aantal biases en verwante 

fenomenen onderscheiden, die onderling niet altijd scherp af te 

bakenen of te categoriseren zijn. Kenmerken van biases zijn dat ze 

leiden tot afwijkende beoordeling van de ‘realiteit’ die onvrijwillig, 

systematisch en (zeer) moeilijk te vermijden is en te onderscheiden 

zijn van ‘normale’ misverstanden of denkfouten (Pohl 2012, pp. 2-3). 

Dat ‘realiteit’ en ‘normaal’ hier tussen aanhalingstekens staan, geeft 

aan dat deze begrippen op zichzelf al niet eenvoudig af te bakenen zijn. 

Een diepgaandere behandeling valt echter buiten het kader van dit 

proefschrift.

Er is nog maar beperkt inzicht in de onderliggende oorzaken van biases. 

Veel onderzoek is gebaseerd op psychologische experimenten, die in een 

gecontroleerde omgeving plaatsvinden, waardoor het moeilijk te bepalen 

is wat de exacte invloed is van biases in de dagelijkse werkelijkheid. 

Desondanks is er brede consensus dat mensen ook in de dagelijkse 

werkelijkheid gevoelig zijn voor de invloed hiervan.

Wellicht de meest krachtige bias, is de neiging die mensen vertonen 

om vooral aandacht te schenken aan informatie die hun eigen opvatting 

bevestigt (confirmation bias). In het Nederlands wordt dit wel het 

bevestigingsvooroordeel genoemd. Informatie die reeds ingenomen 

standpunten bevestigt wordt beter herinnerd, minder kritisch 

beschouwd of zwaarder gewogen dan informatie die deze standpunten 

ontkracht (Pohl 2012, p. 94). Andere voorbeelden van biases (Kahneman, 

2011) zijn dat mensen bij inschattingen vaak inconsequent en irrationeel 

met op elkaar inwerkende kansen omgaan (conjunction bias). Het 

klassieke voorbeeld hiervan is de fictieve casus van Linda, afgestudeerd 

als filosofe en als student sterk sociaal betrokken en regelmatig 

deelnemer aan demonstraties tegen kernwapens. Geconfronteerd met 

de vraag of Linda een a. bankbediende, of b. bankbediende die actief is 
in de feministische beweging is, kiezen veel mensen voor b. De kans op 

b is hier echter per definitie kleiner, omdat b een deelverzameling is van 

a. Mensen baseren hun oordeel hier op de associatie die de beschrijving 

met zich meebrengt en negeren het feit dat er bij b. sprake is van ‘een 

kans op een kans’.
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Een enigszins verwante bias, waarbij kansen eveneens een rol spelen, 

is de base rate bias (of: base rate neglect). Hierbij schatten personen 

kansen verkeerd in, omdat ze voor de hand liggende informatie over de 

startsituatie vergeten mee te nemen: de base rate. Een voorbeeld is de 

situatie waarin mensen gevraagd wordt in te schatten hoeveel procent 

van de auto-ongelukken binnen een radius van vijf kilometer van de 

woning van de automobilist plaatsvindt. Mensen schatten dit te laag, 

omdat ze niet bedenken dat een zeer groot deel van de autoritten niet 

veel verder gaat dan vijf kilometer (de base rate). Het optreden van de 

base rate bias en/of de conjunction bias is, onder omstandigheden, 

in de rechtspraktijk goed denkbaar in situaties waarin juridische 

professionals inschattingen maken van de kansen op een bepaald 

oordeel van de rechter. Ze kunnen dan vergeten dat, voor de kans op 

een negatief oordeel, eerst moet worden meegewogen wat de kans is 

dat het überhaupt tot een rechtszaak komt (een kans op een kans) en/of 

deze base rate (het percentage geschillen dat uiteindelijk bij een rechter 

belandt) verkeerd inschatten.

In groepsprocessen vertonen mensen verder een duidelijke neiging 

om zich te conformeren aan heersende meningen binnen de groep 

(group think). Soms over- of onderschatten zij, doordat zij door opleiding 

of persoonlijke ervaringen hieraan vaak zijn blootgesteld of een 

bepaalde situatie zeer veel indruk heeft gemaakt, systematisch de 

kans dat bepaalde gebeurtenissen zich zullen voordoen (availability 
bias) of beoordelen zij een situatie positiever, simpelweg omdat zij er 

vaker aan zijn blootgesteld (mere exposure effect). Mensen kunnen bij 

inschattingen worden beïnvloed door eerder genoemde getallen die 

niets met de inschatting te maken, maar desondanks als een soort 

anker gaan fungeren (anchoring bias). Ook zijn mensen gevoelig voor 

uitspraken van personen met autoriteit (authority bias) en overschatten 

ze de betrouwbaarheid van hun eigen voorspellingen (overconfidence 
bias). Ten slotte zijn mensen gevoelig voor de wijze waarop situaties 

worden gepresenteerd (framing).

Het lijdt geen twijfel dat biases in de praktijk rationele beslissingen 

rondom risico’s kunnen belemmeren. Er is evenmin reden om aan te 

nemen dat professionals minder gevoelig zijn voor biases. Juristen 

hoeven zich dus geen illusies te maken dat zij door een getrainde, 
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analytische geest minder vatbaar zijn voor dergelijke fenomenen. 

Onderzoeken van, onder andere, Tetlock (1999) en Guthrie, Rachlinski 

& Wistrich (2007) tonen aan dat professionals, waaronder rechters, 

vatbaar zijn voor biases.21 Onderzoek van Goodman-Delahunty et. al. 

(2010) onder juristen, over het voorspellen van uitspraken van rechters, 

laat zelfs zien dat het gevaar van overconfidence stijgt met toenemende 

ervaring.

Als gezegd, is de invloed van biases in de praktijk moeilijk te 

onderzoeken. Dit relevante aspect van (juridisch) risicomanagement 

is dan ook slechts beperkt aan de orde gekomen in dit exploratieve 

onderzoek. Gelet op het belang van biases voor het onderwerp heb ik 

bij de gevalsstudies wel aandacht gehad voor de mate waarin kansen 

en gevolgen door juridische professionals bij risico-inschattingen 

worden geëxpliciteerd en voor situaties waarin sprake kan zijn van een 

verhoogde kwetsbaarheid voor negatieve invloed van psychologische 

mechanismen (biases), bijvoorbeeld waarin personen individueel 

beslissen. Bovendien heb ik aandacht gehad voor de inzet van tegen-

maatregelen die deze kwetsbaarheid kunnen verminderen: debiasing. 

Hierop ga ik in de volgende paragraaf kort in.

2.3.2 Debiasing
Een kenmerk van biases is dat zij moeilijk te vermijden zijn. 

Toch kunnen tegenmaatregelen voor verschillende biases effectief 

zijn (debiasing). Gigerenzer (2014) vat de stand van zaken in de 

psychologische wetenschap samen en beschrijft strategieën om de 

invloed van biases te beperken of vermijden. Naast het verbeteren 

van cijfergeletterdheid, waardoor rationeler met kansen kan worden 

omgegaan, zijn bewustzijn van het eigen denkproces en het bevorderen 

van een outside view (of: buitenstaandersblik) de belangrijkste bronnen 

van potentiële tegenmaatregelen. Deze buitenstaandersblik kan 

21 In het kader van mijn onderzoek liet ik experimenten, van, onder 

andere, Guthrie, Rachlinski & Wistrich (2007) op het gebied van 

anchoring, framing van verlies en winst en overconfidence repliceren 

door studenten Toegepaste Psychologie, onder docenten recht van de 

Hogeschool van Amsterdam. De uitkomsten kwamen overeen met de 

in de oorspronkelijke onderzoeken gerapporteerde effecten. 
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onder andere worden bevorderd door het denk- of beslissingsproces 

bewust te vertragen en mensen bloot te stellen aan andere meningen, 

bijvoorbeeld door Socratische methoden (waarbij beslissingen kritisch 

en systematisch worden bevraagd). Een open organisatiecultuur, waar 

tegenspraak wordt gewaardeerd, kan daarmee bijdragen aan debiasing. 

In de praktijk kunnen simpele maatregelen, zoals de regel dat bij 

bepaalde beslissingen altijd minimaal twee personen betrokken moeten 

zijn (‘vierogenprincipe’), de kans op foute inschattingen verminderen.

Andere debiasing strategies berusten eerder op het zich bewust 

distantiëren van het eigen perspectief, bijvoorbeeld door mensen zelf 

de opdracht te geven om bewust een andere denkwijze te volgen 

(zoals: ‘denk als een handelaar’), of hen zelf hun beslissing af te laten 

zetten tegen beschikbare data over vergelijkbare beslissingen. Ook 

het specifiek kwantificeren van kansen en gevolgen kan bijdragen aan 

het verbeteren van discussies over risico-inschattingen. Verborgen 

aannames kunnen hierdoor zichtbaar worden en kritisch bediscussieerd.

Overkoepelend beschouwd kan (juridisch) risicomanagement op 

zichzelf worden gezien als een structurele methode voor debiasing in 

het management van organisaties, doordat het systematisch aandacht 

besteedt aan onzekere gevolgen van activiteiten. Verankerd in de 

organisatie en rapportagelijnen kan (juridisch) risicomanagement 

voor gestructureerde tegenspraak zorgen, die de besluitvorming van 

organisaties kan verbeteren.

Uit de achtergrondinterviews en literatuur volgt de verwachting 

dat er bij juridische professionals beperkte bekendheid bestaat over 

het fenomeen biases, maar dat zij zich realiseren dat menselijke 

besluitvorming gevoelig is voor fouten en dat precisering en 

kwantificering van kansen en gevolgen bij beslissingen nuttig kan 

zijn. De verwachting is daarom dat in complexe situaties met een 

groot belang regelmatig explicitering van kansen en gevolgen zou 

plaatsvinden.
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2.4 Opkomst en ontwikkeling 
risicomanagement

2.4.1 Inleiding
Risico(management) kent veel verschillende benaderingen. Renn 

(1992, p. 56-57) onderscheidt zeven verschillende perspectieven op 

risico (onder andere: actuarieel, psychologisch, epidemiologisch, 

cultureel en economisch), die alle geworteld zijn in gerelateerde 

wetenschapsgebieden. Elke benadering heeft een andere inhoudelijke 

reikwijdte, kent een ander toepassingsgebied of doel en gebruikt (deels) 

andere methoden. Vanuit deze indeling van Renn kan risicomanagement 

in organisaties primair onder een economische benadering worden 

geschaard,22 waarin het afwegen van kosten en baten centraal staat en 

het risicomanagement in dienst staat van besluitvorming.

Tot het midden van de 20e eeuw was de term risicomanagement, 
met betrekking tot het management van organisaties,23 nog niet 

gebruikelijk. De term werd in deze context voor het eerst gemeengoed 

in de financiële sector, waarna vanaf de jaren ’60 van de vorige 

eeuw de eerste academische uitgaven verschenen (Dionne 2013, 

p. 2). Enerzijds ontwikkelde risicomanagement zich in deze periode 

sterk doordat verzekeraars weigerden om voor organisaties bepaalde 

risico’s te verzekeren zonder concrete maatregelen om potentiële 

schade te beperken. Anderzijds kreeg het als managementconcept 

vanaf de jaren ’70 een impuls door verschillende initiatieven op 

het gebied van fraudepreventie (Moeller 2014, hoofdstuk 2) en een 

toenemende aandacht voor transparantie over de financiële situatie 

van (beursgenoteerde) organisaties. In de eerste fase werd hierbij nog 

gesproken van internal control, primair gericht op de beheersing van 

22 Alhoewel Renn bij de behandeling van de economische benadering 

meer uitgaat van het macroperspectief van beheersing van risico’s op 

maatschappelijk niveau, kan deze ook worden toegepast op het niveau 

van een organisatie. Kosten en baten moeten daarbij wel ruim worden 

opgevat: reputatieschade kan bijvoorbeeld uiteindelijk tot hoge kosten 

leiden. 

23 De ontwikkeling van het management van technische risico’s, 

milieurisico’s, zorginhoudelijke risico’s, enzovoort, laat ik buiten 

beschouwing. 
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financiën van organisaties. Compliance met regelgeving werd hierbij 

vanaf het begin echter als belangrijk thema genoemd. Uiteindelijk werd 

de benaming risicomanagement gebruikelijk voor een integrale aanpak 

van gebeurtenissen die de doelstellingen van organisaties (negatief) 

kunnen beïnvloeden.

Vanuit macroperspectief kan de opkomst van (wettelijke verplichtingen 

omtrent) risicomanagement worden geduid als een verschuiving 

in de verhouding tussen toezichthoudende instanties en onder 

toezicht gestelde organisaties. Door de eis te stellen dat organisaties 

zelf systemen voor risicomanagement in stand houden, kunnen 

toezichthouders, die altijd worstelen met beperkte capaciteit, zich 

richten op het bestaan en de werkbaarheid van deze systemen, in 

plaats van – alleen – op concrete casuïstiek (De Bruijne, Steenhuisen 

& Van der Voort, 2015, p. 45). Risicomanagement is daarmee een 

process-based vorm van zelfregulering.

De ontwikkeling van de standaarden voor internal control door de 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(kortweg: COSO) in 1992, gevolgd door die voor Enterprise Risk 
Management in 2004, zijn voor risicomanagement invloedrijke 

gebeurtenissen gebleken. De sponsoring organizations van ‘COSO’ zijn, 

onder andere, de American Accounting Association en het Institute 
for Internal Auditors. In de COSO 2004 ‘Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework ’ werd Enterprise Risk Management (ERM) als 

volgt omschreven:

“Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s 
board of directors, management and other personnel, applied in 
strategy setting and across the enterprise, designed to identify 
potential events that may affect the entity, and manage risk to be 
within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding 
the achievement of entity objectives.”
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In 2013 verscheen een geactualiseerde versie van COSO, waarna in 

2017 een nog wat grondiger herziene versie verscheen.24 Deze nieuwe 

versies kunnen worden gezien als een poging tegemoet te komen 

aan de kritiek dat risicomanagement volgens COSO te procesmatig, 

operationeel en financieel gedreven zou zijn ingestoken. In de nieuwe 

versies wordt nadrukkelijker het belang van cultuur en leiderschap en 

de koppeling tussen risicomanagement, strategie, besluitvorming en het 

meten van prestaties benoemd. Risicomanagement wordt hierbij gezien 

als een methode om de omgang met onzekerheid te verbeteren, onder 

andere door deze onzekerheid zo goed mogelijk in kaart te brengen 

(of te verkleinen) en in besluitvorming expliciet aandacht te hebben 

voor verschillende scenario’s (zie § 2.3).

Figuur 3 Visualisatie van risicomanagement uit COSO 2017
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Ten opzichte van eerdere versies, is de hier getoonde visualisatie uit 

2017 van risicomanagement volgens COSO dynamischer, waarmee 

wordt beoogd uit te drukken dat ERM geen statisch, lineair proces is, 

maar dat het continu moet aansluiten bij de complexe en veranderlijke 

omgeving25 waarin organisaties opereren en de eisen die dit stelt aan de 

besluitvorming (agile decision-making).

24 https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-

with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf.

25 In dit verband wordt in de professionele praktijk wel de term VUCA-

world gebruikt: Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. De term 

bestaat al sinds 1987 en is ontstaan in het onderwijs van het US Army 

War College, zie: http://usawc.libanswers.com/faq/84869.
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Naast COSO zijn de eerdergenoemde ISO norm (ISO 31000) en de 

standaard voor Britse overheidsorganisaties (Management of Risk) 

internationaal veelgebruikt. Onderzoek (NBA et al. 2014, p. 44) onder 

grote Nederlandse organisaties toont dat COSO de meestgebruikte 

standaard is. Een klein, doch relevant deel van de onderzochte 

organisaties (10%) gebruikt geen standaard of richtlijn. In de financiële 

sector heeft de risicodocumentatie van de Bank of International 

Settlements (BIS; vastgelegd in de Basel-akkoorden) en de daaruit 

voortvloeiende documentatie en regelgeving veel invloed. Verschillende 

organisaties relateren hun risicomanagementbeleid aan hun kwaliteits-

management en geven aan hiervoor het model van het Instituut 

Nederlandse Kwaliteit (INK) te gebruiken; een model dat grote invloed 

heeft gehad op het ontstaan van juridische kwaliteitszorg (§ 3.7).

2.4.2 Volwassenheidsmodellen
Alle grote internationaal opererende accountants- en consultancy-

kantoren hanteren eigen visies, schema’s en modellen met betrekking 

tot risicomanagement, die veel elementen gemeenschappelijk 

hebben met COSO, of vergelijkbare internationale richtlijnen, zoals 

ISO 31000. Ook beroepsorganisaties van accountants, controllers 

en/of auditors publiceren over risicomanagement. Hierbij worden 

ook modellen of criteria geïntroduceerd waarmee de volwassenheid 

van het risicomanagement kan worden beoordeeld (zie bijvoorbeeld 

NIVRA 2009, p. 21 e.v.). Bij de beoordeling van de volwassenheid 

is de mate waarin risicomanagement structureel is ingebed in het 

management van de organisatie een belangrijk aandachtspunt. Ook in 

het toezicht op het risicomanagement binnen de financiële sector speelt 

de integratie van risicomanagement in strategische besluitvorming 

een belangrijke rol. De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt in haar 

onderzoeken bijvoorbeeld hoe gedegen binnen een instelling (nieuwe) 

strategische besluiten worden voorbereid. Zo moet voorkomen worden 

dat de toekomst van een instelling afhankelijk wordt van onvoldoende 

overwogen of onderbouwde strategieën, als gevolg van onvolledige of 

onjuiste informatie, assumpties of scenario’s (Nuijts, 2018, p. 180).

Hierna is, ter illustratie, het volwassenheidsmodel van Deloitte 

opgenomen voor Extended Enterprise Risk Management (zie voor 

een uitleg van de toevoeging extended hierna § 2.7.2).
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Figuur 4 Volwassenheidsmodel EERM, Deloitte  

(Deloitte 2018, p. 20)
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Van Moorsel en Visser (2003, p. 44) beschrijven voor overheids organisaties 

vergelijkbare ontwikkelingsstadia.

De gebruikte volwassenheidsmodellen gaan uit van een ontwikkeling 

van een ad hoc en reactieve benadering, naar een continue activiteit, 

waarin risico’s proactief, periodiek en vanuit een langetermijn perspectief 

worden geïdentificeerd en waarbij taken, rollen en verantwoordelijkheden 

helder zijn. Bij volwassen risicomanagement is sprake van een integrale 

benadering, in plaats van een situatie waarin het risicomanagement 

verspreid is over afdelingen, zonder goede, onderlinge afstemming (een 

silo approach), of beperkt is tot bepaalde aandachtsgebieden.

Bij het eerdergenoemde NBA-onderzoek (2014, p. 57) onder Nederlandse 

organisaties werd een grote diversiteit aan stadia van volwassenheid vast-

gesteld. Circa een derde van de organisaties verkeerde in een onvolwassen 

stadium en had nog geen risicomanagementsysteem. Geobserveerd werd 

dat governancecodes, zie § 2.6, een positief effect leken te hebben op de 

volwassenheid van organisaties in de betreffende sectoren.

2.4.3 Samengevat
Onder invloed van verschillende factoren, is de afgelopen decennia 

risicomanagement ontstaan als onderdeel van het bestuur en management 

van organisaties. De ontwikkeling die in de raamwerken van COSO te 

herkennen is (van de focus op financiële beheersing naar integraal en 

dynamisch risicomanagement, dat bijdraagt aan effectieve besluitvorming 

en omgang met onzekerheid) weerspiegelt de ontwikkeling in het denken 

over risicomanagement in de literatuur.

Binnen COSO wordt risicomanagement gezien als een onderdeel van 

het management van organisaties, dat binnen alle typen organisaties 

kan worden toegepast en altijd dient te vertrekken vanuit de strategie 

en doelstellingen van de organisatie. De invloed van COSO is groot en 

de inhoud kan als representatief worden beschouwd voor die van andere 

visies op en standaarden over risicomanagement.26

26 Zo nam het (voormalig) Nederlands Instituut voor Register accountants 

op verschillende kernpunten ook de COSO-systematiek als uitgangspunt, 

zie NIVRA 2009. Ook de Corporate Governance Code verwijst ernaar 

(p.39).
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Voor het beoordelen van de volwassenheid van het risicomanagement 

in een organisatie, zijn verschillende modellen in omloop, die veel 

overeenkomsten kennen. De belangrijkste criteria om de volwassenheid 

te beoordelen, zijn een proactieve, systematische en periodieke 

benadering van risico’s en integratie van risicomanagement in de 

strategische besluitvorming. Op basis van de resultaten van het 

empirisch onderzoek, beoordeel ik in hoofdstuk 5-7 de mate van 

volwassenheid van het juridisch risicomanagement.

In de volgende paragraaf bespreek ik de hoofdlijnen van het 

ondernemings rechtelijk kader omtrent risicomanagement zoals dat 

voor Nederlandse ondernemingen geldt. Het ondernemingsrechtelijk 

kader is invloedrijk en resoneert in de normen voor publieke en non-

profitorganisaties, zie §2.6.

2.5 Normenkader risicomanagement 
in ondernemingen

2.5.1 Jaarrekening
De wettelijke kaders voor risicomanagement kunnen voor organisaties 

als minimumnormen worden beschouwd. Er is zowel Europese als 

nationale regelgeving op het gebied van risicomanagement door 

ondernemingen. De Europese regelgeving richt zich vooral op de 

financiële transparantie van beursgenoteerde instellingen. Voor 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen heeft de Europese 

Unie hiernaast verschillende richtlijnen en verordeningen vastgesteld, 

waaruit meer gedetailleerde verplichtingen omtrent risicomanagement 

voortvloeien. Ook uit de (nationale) Wet op het financieel toezicht vloeien 

voor financiële instellingen enkele specifieke verplichtingen op het 

gebied van risicomanagement voort.

De lidstaten zijn verder leidend bij de inrichting van hun vennootschaps-

recht. Er bestaan verschillen, maar alle lidstaten stellen op enigerlei 

wijze eisen aan het risicomanagement in ondernemingen, veelal 

via eisen aan de financiële verslaglegging (de jaarrekening en de 

bijbehorende verslaglegging). Onderliggend aan de regelgeving 

rondom jaarrekeningen is het principe dat de informatie hierin 
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aandeelhouders in staat moet stellen economische beslissingen te 

nemen. Daartoe moet de informatie in de jaarrekening kwalitatief van 

niveau zijn. De Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving stelt in 

Richtlijn 930.24 dat begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en 
vergelijkbaarheid de belangrijkste kwalitatieve kenmerken zijn.27 In 

het Europese jaarrekeningenrecht wordt de term true and fair view 
gebruikt. Zicht op risico’s is hiervoor relevant en het bestuur van een 

organisatie is ervoor verantwoordelijk dat hierover gerapporteerd 

kan worden. (Stolp & De Nijs Bik 2015, p. 43). Het Burgerlijk Wetboek 

(BW) kent, via de regels rondom het bestuursverslag (in de praktijk 

nog vaak jaarverslag genoemd), enkele specifieke bepalingen over 

risicomanagement. Artikel 2:391 BW bepaalt:

“Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op 
de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de 
resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen 
waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn 
opgenomen. (…)

Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon 
wordt geconfronteerd. (…)”

Het BW gaat er door dit artikel vanuit dat er binnen vennootschappen 

(en verschillende andere rechtspersonen) minimaal een structuur is 

waarmee belangrijke risico’s en onzekerheden met een redelijke mate 

van betrouwbaarheid kunnen worden geïdentificeerd en vastgelegd, 

waarbij logischerwijs ook het treffen van beheersmaatregelen mag 

27 De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving op. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

hebben geen wettelijke status en zijn derhalve niet bindend. 

Desalniettemin nemen deze richtlijnen een belangrijke plaats in 

bij de uitwerking van de in de wet genoemde normen. Arresten in 

jaarrekeningprocedures van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer 

bevestigen het belang van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

‘als gezaghebbende kenbron van te beschouwen normen’. Deloitte 

2017:27.
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worden verwacht. Dit impliceert dat er in het management van 

organisaties die onder de werkingssfeer van artikel 2:391 BW vallen 

aandacht moet zijn voor risicomanagement.

2.5.2 Lawyer’s letter
In het licht van dit onderzoek is interessant dat een mogelijk juridisch 

geschil, claim of sanctie volgens de regelgeving als een risico moet 

worden beschouwd, waarvoor in de jaarrekening een voorziening 

moet worden getroffen, als de kans op meer dan 50% wordt geschat 

dat dit risico zich zou kunnen verwezenlijken. Dit is onder andere 

terug te vinden in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
middelgrote en grote rechtspersonen, nr. 252.409. De kans op uitstroom 

van middelen is dan dusdanig reëel dat een voorziening vereist is 

(zie uitgebreid Scholten, 2016, p. 33 e.v.). Hiervoor dienen binnen een 

organisatie deze risico’s te worden geïnventariseerd. Naar analogie 

van de Angelsaksische praktijk wordt wel gesproken van een jaarlijkse 

lawyer’s letter, al hoeven hierbij in de Nederlandse praktijk niet altijd 

advocaten betrokken te zijn.

Indien er bij (het maken van inschattingen voor) deze inventarisatie wel 

(bedrijfs)advocaten betrokken zijn, kan er voor hen spanning bestaan 

tussen de gevraagde medewerking en de de terughoudendheid die een 

advocaat, op grond van de gedragsregels van de Orde van Advocaten, 

in acht moet nemen bij het bepalen van proceskansen. Volgens de 

Richtlijnen en model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten 
en notarissen ten behoeve van accountants (lawyers letter) van de Orde28 

mag een advocaat, zie IV onder c, in geen enkel geval een waardering 

van proceskansen of -risico’s geven. Scholten merkt op (2016, p. 277) dat 

er voor de praktijk een dilemma kan bestaan, omdat het opnemen van 

een voorziening de facto een waardering van proceskansen inhoudt. 

Omdat dit toch veelvuldig gebeurt, lijkt de impact van dit dilemma in de 

praktijk vooralsnog beperkt.

28 Zie http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/richtlijnen-en-model-

inzake-het-afgeven-van-verklaringen-door-advocaten-en-notarissen-

ten (geraadpleegd op 2 maart 2020).
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2.5.3 Code Corporate Governance
Het wettelijke ondernemingsrechtelijke kader geeft niet gedetailleerd 

aan hoe het risicomanagement binnen organisaties moet worden 

vormgegeven. In Nederland is, mede in reactie op de bedrijfsschandalen 

rond de eeuwwisseling,29 in 2004 de Code Tabaksblat gepresenteerd, 

die iets meer richting geeft. De ontwikkeling van dergelijke Codes heeft 

zich ook in andere landen voorgedaan.30

De Code Tabaksblat is in 2008 geactualiseerd onder de naam Code 

Corporate Governance (verder: de Code). Op deze geactualiseerde Code 

uit 2008 is kritiek geleverd, die er, onder andere, uit bestond dat de 

maatregelen van de Code niet voldoende garanderen dat de continuïteit 

van de onderneming gediend wordt. Risicomanagement zou te 

instrumenteel worden aangevlogen en in de praktijk zijn verworden tot 

een “tick the box” oefening en “een hobby van advocaten, accountants 

en adviseurs”.31 Om aan deze kritiek tegemoet te komen is de Code 

in 2016 nogmaals geactualiseerd. Deze is bij algemene maatregel van 

bestuur van 7 september 2017 aangewezen als een gedragscode in 

de zin van artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zijn 

onder de Code vallende vennootschappen,32 waaronder in ieder geval 

29 Waarvan in Nederland Ahold (2003) de meest in het oog springende 

was, maar dat ongeveer in dezelfde tijd speelde als Enron (2001) en 

Worldcom (2002) in de VS en Parmalat (2003) in Italië. Zonder op de 

details van deze casussen in te gaan, speelde onjuiste rapportage 

over risico’s en de financiële situatie in jaarrekeningen in alle gevallen 

een belangrijke rol. 

30 In Groot-Britannië verscheen in 1992 het Cadbury-rapport over 

de The Financial aspects of Corporate Governance. De aanleiding 

hiervoor was een dalend vertrouwen bij investeerders over de 

betrouwbaarheid van financiële cijfers bij ondernemingen. Dit rapport 

was de eerste stap naar de huidige UK Corporate Governance Code, 

opgesteld door de Financial Reporting Council www.frc.org.uk.

31 Een uitspraak van Jaap van Manen, voorzitter van de commissie 

die de herziene Code opstelde: https://www.accountant.nl/

nieuws/2016/12/governance-code-is-niet-gemaakt-voor-de-zuidas/# 

(geraadpleegd op 7 april 2019).

32 De Code meldt dat deze van toepassing is op: i. alle vennootschappen 

met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of certificaten 

van aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde 

markt of een daarmee vergelijkbaar systeem; en ii. alle grote 
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beursgenoteerde, vanaf 2018 verplicht over de naleving van deze Code 

in hun jaarverslag te rapporteren. De Code bevat principes en best 
practices over de verhouding tussen het bestuur van vennootschappen, 

de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van 

aandeelhouders. In vergelijking met de versie van 2008 is er in de Code 

meer nadruk komen te liggen op langetermijnwaardecreatie, met oog 

voor de brede context waarin de vennootschap opereert en bestendig 

succes van de organisatie.

Vennootschappen dienen beargumenteerd opgave te doen wanneer 

onderdelen van de Code niet worden toegepast: een zogenaamde 

‘comply or explain’ -benadering. Als voordelen van een code worden 

onder andere genoemd dat er geen langdurige wetgevingsprocessen 

nodig zijn en dat de ‘pas toe of leg uit-benadering’ zorgt voor 

flexibiliteit (Abma & Olaerts 2011, p. 104). Alhoewel de Code alleen 

geldt voor beursgenoteerde ondernemingen, heeft deze een belangrijke 

reflexwerking. De Code wordt in de praktijk dus ook veel toegepast door 

grote, niet-beursgenoteerde ondernemingen.

De Code bevat met betrekking tot risicobeheersing een uitwerking van 

principes en best practices. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat 

de vennootschap beschikt over adequate interne risicobeheersings- 

en controlesystemen en is verantwoordelijk voor het identificeren en 

beheersen van de risico’s, verbonden aan de strategie en de activiteiten 

van de vennootschap (Principe 1.2). Onderdeel 1.2.1 meldt dat het 

bestuur de risicobereidheid en belangrijkste beheersmaatregelen 

vaststelt. Volgens 1.2.3 dient het bestuur de werking van de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen te monitoren en ten minste 

jaarlijks een systematische beoordeling uit te voeren van de opzet en 

de werking van de systemen.

vennootschappen met statutaire zetel in Nederland (> € 500 miljoen 

balanswaarde) waarvan de aandelen of certificaten zijn toegelaten 

tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit of een daarmee 

vergelijkbaar systeem.

Content.indd   59Content.indd   59 5 Jan 2021   10:44:315 Jan 2021   10:44:31



60 61

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

In Principe 1.2 zijn de kernelementen van risicomanagement te 

herkennen: een systematische benadering om risico’s te inventariseren, 

analyseren, beheersen en monitoren in het licht van de risicobereidheid 

van de onderneming. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

het bestuur. In de Code worden aan andere organen en afdelingen van 

de onderneming ook rollen toebedeeld. De Raad van Commissarissen 

heeft een belangrijke, toezichthoudende taak (Principe 1.5). De interne 

auditfunctie heeft volgens Principe 1.3 een overzichtsfunctie en de 

taak om, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de opzet en de 

werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te 

beoordelen. Het bestuur dient volgens Principe 1.4 verantwoording 

af te leggen over de effectiviteit van de opzet en de werking van de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen aan de Raad van 

Commissarissen en hierover in het bestuursverslag te rapporteren, 

zie hieronder. De Code doet met betrekking tot de verslaglegging de 

suggestie om te rapporteren over strategische, operationele, compliance 
en verslaggevingsrisico’s. Bij compliancerisico’s is de link met juridische 

aspecten direct duidelijk, maar ook bij strategische en operationele 

risico’s zullen juridische aspecten veelal zeer relevant zijn.

Concluderend vraagt de Code een systematische aanpak van 

risicomanagement, waarover in het jaarverslag dient te worden 

gerapporteerd. In de beschrijving van risicomanagement in de 

Code is op veel punten een verbinding met juridische onderwerpen 

zichtbaar, hetgeen impliceert dat de inzet van juridische expertise bij 

risicomanagement noodzakelijk is.

2.5.4 Aansprakelijkheid van bestuurders
Wanneer een organisatie niet voldoet aan verplichtingen op het 

gebied van risicomanagement, zal de externe accountant of een 

eventuele externe toezichthouder bezwaar kunnen hebben en kunnen 

weigeren de jaarrekening goed te keuren. In uitzonderlijke gevallen 

kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden geacht. 

De rechtspraak over de verplichtingen van bestuurders op het gebied 

van risicomanagement is gefragmenteerd en heeft vaak betrekking 

op deelonderwerpen. Duidelijk is dat de lat voor persoonlijke 

aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement 

hoog ligt, waarbij de aard van de risico’s in kwestie relevant is. 
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Stolp en De Nijs Bik (2015) schrijven dat er bij compliance- en financiële-

verslaggevingsrisico’s veel minder beleidsvrijheid zal bestaan dan bij 

operationele en strategische risico’s, omdat het bij de eerste categorie 

immers gaat het om het voldoen aan door de overheid opgelegde wet- en 

regelgeving.

Persoonlijke aansprakelijkheid zal normaal gesproken pas in 

beeld komen wanneer processen niet op orde zijn. Bestuurders-

aansprakelijkheid ten gevolge van het niet in voldoende mate 

aanwezig zijn van een programma voor compliance, als onderdeel van 

risicomanagement, speelde bijvoorbeeld een rol in het Greenchoice-

arrest.33 In deze casus was sprake van een forse verzaking van 

complianceverplichtingen, gecombineerd met een interne corporate 

governance die onvoldoende op orde was.

2.5.5 Samengevat
Het vennootschapsrecht heeft als belangrijk doel de bescherming van 

gerechtvaardigde belangen van aandeelhouders. In de opvatting van de 

Code zijn deze het beste gediend met (risico)management dat gericht 

is op langetermijnwaardecreatie, waarmee ook aan de belangen van 

andere stakeholders van een organisatie recht wordt gedaan. De Code 

heeft een aanvullende werking op het wettelijk kader en heeft in de 

praktijk tevens een reflexwerking naar ondernemingen die niet onder 

de Code vallen.

Uitgangspunt van het normenkader is dat aandeelhouders in staat 

moeten zijn zich een betrouwbaar oordeel te kunnen vormen van 

de financiële gezondheid van een onderneming, via het bestuursverslag. 

Inzicht in relevante risico’s is hierbij een voorwaarde. Risicobeheersing 

is essentieel voor langetermijnwaardecreatie en duurzaam succes 

voor ondernemingen en staat daarom centraal in de Code. 

Grote ondernemingen zijn verplicht te rapporteren over relevante 

risico’s, verbonden aan de strategie en activiteiten van de organisatie, 

alsmede over de risicobereidheid van de organisatie.

33 Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2691. 
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Voor een gedegen identificatie en analyse van deze risico’s is 

juridische expertise in de praktijk vaak noodzakelijk. Dit geldt in 

ieder geval voor de specifieke verplichting om voorzieningen te 

treffen voor aanhangige geschillen, claims of sancties van juridische 

aard die tot financieel nadeel kunnen leiden en waarvoor een kans 

van >50% bestaat dat deze zich zullen voordoen. Verder is bij 

ondernemingen een systematische inspanning om te voldoen aan 

relevante wet- en regelgeving (compliance) een voorwaarde voor 

effectieve risicobeheersing. Ook dit aspect behoort tot het natuurlijke 

aandachtsgebied van juridische afdelingen. De conclusie kan dus 

worden getrokken dat juridische afdelingen volgens het geldende 

normenkader een belangrijke rol hebben bij het risicomanagement 

van ondernemingen.

De noodzaak om (de rapportage over) risicomanagement systematisch 

in te richten en te onderhouden wordt sterker naarmate de onderneming 

groter is. Voor beursgenoteerde ondernemingen geldt door de 

rechtstreekse toepasselijkheid van de Code dat er sprake moet zijn 

van een gecoördineerde en systematische beheersing van risico’s. 

Voor organisaties in de financiële sector geldt een strenger regime 

en aanvullende wet- en regelgeving, zoals de Wet op het financieel 

toezicht en Europese regelgeving. Hoewel de hoofdlijnen duidelijk zijn, 

biedt het normenkader ondernemingen relatief veel vrijheid om het 

risicomanagement in te richten op een wijze die past bij de organisatie. 

Vanuit het perspectief van de interne en externe verantwoording van 

keuzes rondom deze inrichting is het begrijpelijk dat het bestuur van 

ondernemingen voor de invulling kijkt naar internationale richtlijnen 

en standaarden rondom risicomanagement, zoals COSO en ISO. 

De invloed hiervan is daarom groot.

Uit de beperkte jurisprudentie blijkt dat de aansprakelijkheid van 

bestuurders van ondernemingen in beginsel pas in beeld komt 

wanneer zij in gebreke blijven om systemen voor en processen rondom 

risicomanagement in te richten. Wanneer aan deze verplichting in 

voldoende mate is voldaan zijn zij niet snel aansprakelijk voor het niet 

tijdig anticiperen op risico’s, of verkeerde inschattingen op het niveau 

van (waarschijnlijkheid of gevolgen van) individuele risico’s.
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2.6 Normenkader risicomanagement 
in andere organisaties

2.6.1 Non-profit
Dit onderzoek heeft een intersectoraal karakter. Veel van wat in 

het vennootschapsrecht wordt geregeld voor jaarrekeningen van 

ondernemingen geldt eveneens voor (grote) non-profit organisaties. 

De Raad voor de Jaarverslaglegging (zie noot 25) merkt in de Richtlijn 

jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven op, dat het: 

“in het algemeen van belang is een goed inzicht in de activiteiten en 
de uitkomsten daarvan te geven aan gebruikers van haar jaarrekening.” 

(RJ 2016/640.02). Inzicht in de risico’s kan daarbij als een relevant 

onderdeel worden beschouwd. Kleinere non-profitorganisaties 

hoeven, doordat zij niet naar winst streven, geen fiscale jaarrekening 

op te stellen. Grotere non-profit organisaties zijn dit vaak in het 

kader van ontvangen subsidies, en hieraan verbonden eisen van 

subsidieverstrekkers, verplicht. Veel grote non-profitorganisaties 

onderschrijven, in aanvulling op wettelijke eisen, ook een op hen van 

toepassing zijnde Code voor goed bestuur, zoals de Governancecode 

Cultuur 2019,34 of de Governancecode zorg. De laatste wordt in 

hoofdstuk 7 nader geanalyseerd. Deze codes benoemen alle het belang 

van deugdelijk financieel beheer en risicomanagement. Zo bepaalt 

Aanbeveling 1 van hoofdstuk 6 van de Governancecode Cultuur 2019:

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en 
regelgeving, het artistiek en zakelijk beleid en het beheersen 
van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de 
organisatie en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een 

op de organisatie toegesneden beleid, in het bijzonder voor 
risicobeheersing en controle.”

Deze codes zijn vormen van sectorale zelfregulering. Alle bestudeerde 

codes benoemen de ruimte om, kort gezegd, systemen aan te passen 

aan karakter en context van de organisatie (comply or explain). 

34 https://beta.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-

Code-Cultuur-2019_NL_download-versie.pdf (geraadpleegd op 

2 maart 2020).
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Desalniettemin maakt de opname in deze codes en richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving dat de principes van risicomanagement inmiddels 

breed erkend zijn als onderdeel van goed bestuur van organisaties.

2.6.2 Publieke organisaties
Voor publieke organisaties geldt dat zij doorgaans in een sterk juridische 

context opereren. Voor bestuursorganen geldt op grond van artikel 3:1 

lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) als uitgangspunt dat zij bij 

al hun activiteiten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe 

passen. Mede door deze eis, en de sterk juridische context waarin zij 

opereren, is er bij overheidsorganisaties snel sprake van sterk juridisch 

gekleurde problematiek. Alle overheidsorganisaties dienen zich op het 

gebied van rechtmatigheid als financieel beheer te verantwoorden. 

Daarbij wordt wel het begrip government governance gebruikt.

Voor gemeenten en provincies geldt dat zij sinds 2004 op grond van het 

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

jaarlijks dienen te rapporteren over de risico’s die zij lopen, in relatie tot 

hun weerstandscapaciteit. Artikel 11 BBV bepaalt:

“Artikel 11
• 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 
mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk 
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote 
kosten te dekken;

b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en 
die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 
financiële positie.

• 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en 
risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico’s;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s”

Samengevat kan worden gesteld dat er voor publieke organisaties 

verschillende normenkaders gelden, die alle de facto inhouden dat er 

vanuit het oogpunt van verantwoord bestuur en (financieel) beheer 
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systematisch aan risicomanagement wordt gedaan.35 De exacte mate 

en invulling van de verantwoordingsverplichtingen kunnen verschillen, 

afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie. Doordat een 

belangrijk deel van hun handelen onderworpen is aan de Awb, spelen 

juridische aspecten bij risico’s voor publieke organisaties nog sneller 

een rol dan bij private organisaties.

2.7 Risicomanagement: kernaspecten

2.7.1 Inleiding
In de volgende subparagrafen behandel ik de inhoud en achtergrond van 

verschillende begrippen, principes, methoden en instrumenten uit de 

literatuur over risicomanagement die in het bijzonder relevant zijn voor 

juridisch risicomanagement.

Achtereenvolgens wordt hierna beknopt, onder verwijzing naar relevante 

literatuur, ingegaan op het begrip organisatie en de relatie met externe 

partners (de extended enterprise), het belang van organisatiecultuur, 

de achtergrond en inhoud van risicocategorieën, risk appetite, de 

three lines of defense, het verschil tussen en vormen van hard en soft 
controls en, ten slotte, risico-overzichten en -matrices. Vervolgens 

bespreek ik in § 2.8 nog enkele van de belangrijkste kritiekpunten 

op risicomanagement. Deze onderwerpen vormen elementen van het 

analytisch kader voor het empirisch onderzoek, waarvan in § 2.9 een 

samenvatting wordt gegeven.

2.7.2 Third parties en de extended enterprise
Als gezegd, kennen grote organisaties veelal een complexe 

structuur. In het algemeen geldt: des te complexer en diverser de 

organisatorische structuur, des te complexer het risicomanagement. 

Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat effectieve communicatie 

binnen deze organisaties moeilijker is en er eerder sprake is van 

gebrekkige informatievoorziening, tegengestelde belangen of 

tegenstrijdige initiatieven (zie bijvoorbeeld Kurer 2015b, pp. 95-120). 

35 In hoofdstuk 6 wordt, in het kader van de gevalsstudie bij de 

gemeente, de regelgeving voor gemeenten nog nader geanalyseerd.
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In de achtergrondinterviews benoemden verschillende geïnterviewden 

dat het uitbreiden van de organisatie door fusies en overnames de 

complexiteit van het risicomanagement verder vergroot, omdat in dat 

geval organisaties en organisatieculturen geïntegreerd moeten worden.

Moderne organisaties werken hiernaast intensief samen met externe 

partijen. Problemen bij deze zogenoemde third parties kunnen problemen 

veroorzaken binnen de organisatie. Een actieve benadering van de 

risico’s die verbonden zijn aan de samenwerking met derde partijen 

wordt aangeduid met third party risk management, waarbij vanuit 

juridisch perspectief de contractuele vormgeving belangrijk is. In de 

literatuur over dit onderwerp lijkt hiervoor relatief weinig aandacht.

Voor de combinatie van de organisatie en haar samenwerkings-

verbanden wordt wel de term extended enterprise gebruikt, die uitdrukt 

dat organisaties niet in een isolement, maar in een netwerk opereren 

met partnerorganisaties (Deloitte 2018). Toegepast op risicomanagement 

wordt dit extended enterprise risk management genoemd. In het 

empirische onderzoek heb ik aandacht gehad voor de vraag hoe aantal 

en typen externe partnerrelaties een rol spelen binnen het juridisch 

risicomanagement.

2.7.3 Organisatiecultuur: speak up
In de literatuur bestaat brede consensus dat een veilige organisatie-

cultuur en het bevorderen van tegenspraak een van de belangrijkste 

elementen van risicomanagement is en moet zijn (NBA 2013, 

McKinsey 2010). Dit wordt kortheidshalve wel samengevat met een 

‘speak up’- cultuur (Sax & Torp, 2015). Wanneer een organisatiecultuur 

het aankaarten van risicovolle situaties of onethisch gedrag niet 

ondersteunt en mensen zich niet vrij voelen om risicovolle situaties aan 

te kaarten, hebben procedures en methoden geen zin. In dit verband 

wordt regelmatig verwezen naar het feit dat de ethische code (van meer 

dan 60 pagina’s) van Enron niet heeft kunnen voorkomen dat het bedrijf 

hoofdrolspeler werd in een van de beruchtste bedrijfsschandalen van 

het begin van deze eeuw.

Tegenspraak bieden is niet altijd eenvoudig. Veel mensen kunnen de 

neiging hebben om kritiek voor zich te houden, bijvoorbeeld vanuit de 
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wens om relaties niet te verstoren. Kaplan en Mikes (2012, p. 52) citeren 

een uitspraak van Gentry Lee, een NASA-ingenieur:

“Risk management is painful, not a natural act for humans 
to perform.”

Het stimuleren en organiseren van tegenspraak kan in het kader van 

risicomanagement dus als belangrijk worden beschouwd. Een veilige 

omgeving en bijbehorend leiderschap (‘Tone at the top’) zijn hiervoor 

belangrijke voorwaarden. In het toezicht op financiële instellingen is het 

laatste decennium tegen deze achtergrond veel aandacht voor de rol van 

organisatiecultuur (Nuijts, 2018).

In de achtergrondinterviews werd door vrijwel alle geïnterviewden uit 

eigen beweging genoemd dat het bieden van tegenspraak door juridische 

professionals regelmatig noodzakelijk is. Juridische professionals zijn 

vanuit hun rol vaak brengers van de boodschap dat wet- en regelgeving 

bepaalde initiatieven of activiteiten onmogelijk maken. Bij voorkeur 

worden wettelijke kaders vooraf besproken, zodat er vanaf het begin van 

de vormgeving van initiateven of activiteiten rekening mee kan worden 

gehouden. In de praktijk valt echter niet te vermijden dat er situaties zijn 

waarin juridische professionals in een later stadium worden betrokken 

en er ‘nee’ moet worden gezegd, zie uitgebreider § 3.4. In het empirische 

onderzoek heb ik daarom aandacht gehad voor de wijze waarop 

juridische professionals omgaan met het bieden van tegenspraak en hoe 

andere professionals of organisatieonderdelen hierop reageren.

2.7.4 Risicocategorieën
In § 2.2 zijn enkele algemene risicodefinities besproken. Begrijpelijkheid 

en helderheid van definities of omschrijvingen van begrippen zijn 

belangrijk voor de werkbaarheid van een systematiek voor risico-

management (NIVRA 2009, p. 9). In de achtergrondinterviews 

benoemden geïnterviewden dat in de praktijk verschillende indelingen 

en categoriseringen van risico gebruikt. In de financiële sector wordt, 

mede als uitvloeisel van regelgeving, bijvoorbeeld onderscheid gemaakt 

tussen de hoofdcategorieën marktrisico, kredietrisico en operationeel 

risico. Hierbinnen worden weer verschillende deelcategorieën 

onderscheiden, zoals valutarisico.
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In alle organisaties heeft de vaststelling van risico’s impact op de 

financiële boekhouding. In de financiële sector is het vaststellen van 

de omvang van de risico’s van directe invloed op het kapitaal dat 

een instelling dient aan te houden. Het uitgangspunt is daarom dat 

eenzelfde risico niet tweemaal, in verschillende categorieën, wordt 

gerapporteerd. Dan dient immers extra kapitaal te worden aangehouden. 

Risicocategorieën dienen elkaar dan ook bij voorkeur uit te sluiten om 

dubbele rapportage en – onnodige – beheersmaatregelen te vermijden.

Categorisering kan binnen een organisatie zorgen voor overzicht, 

de kans op dubbele rapportage verkleinen en discussies over 

verantwoordelijkheden en passende beheersmaatregelen 

vergemakkelijken (Kaplan & Mikes, 2012). Interessant vanuit het 

perspectief van dit onderzoek is dat de benaming van risicocategorieën 

soms wordt afgeleid van de bron van het risico, zoals gedrag, 

faillissement, techniek, of valutaschommelingen. In andere contexten 

heeft de benaming betrekking op het niveau waarop het risico zich 

voordoet, zoals bij het gebruik van de driedeling strategische-tactische-

operationele risico’s (zie bijvoorbeeld VO-Raad 2013, p. 14). Ten slotte 

kan de typetoevoeging betrekking hebben op de aard van de gevolgen, 

bijvoorbeeld milieurisico’s of gezondheidsrisico’s. Bij het laatste type 

worden financiële risico’s en reputationele risico’s veelal als een soort 

hoofdcategorieën beschouwd. Veel negatieve gevolgen kunnen immers 

uiteindelijk worden teruggebracht tot financiële schade of schade 

aan de reputatie. De twee categorieën zijn onderling ook gerelateerd. 

Reputatieschade heeft, zeker voor beursgenoteerde organisaties, indirect 

vaak financiële gevolgen, bijvoorbeeld door daling van aandelenkoersen 

of verlies van klanten. Uiteindelijk kunnen risico’s binnen organisaties, 

uitgaande van een typering op basis van de gevolgen, dus vrijwel altijd 

ook als een financieel risico worden geclassificeerd. In § 3.6 ga ik in op 

de literatuur over juridisch risico, waarbij ik aandacht heb voor de vraag 

wat de toevoeging juridisch eigenlijk aanduidt (bron? niveau? aard? 

gevolgen?). In de algemene literatuur over risicomanagement wordt 

het begrip juridisch risico wel incidenteel genoemd, maar wordt aan 

afbakening en exacte inhoud geen aandacht besteed.

De hiervoor besproken Code Corporate Governance maakt, in 

Principe 1.2, onderscheid tussen strategische, operationele, compliance 
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en verslaggevingsrisico’s. Dit is de indeling die ook in de COSO-

systematiek wordt gebruikt. Kaplan en Mikes (2012) maken onderscheid 

tussen vermijdbare risico’s, strategische risico’s en externe risico’s. 

Ze koppelen dit onderscheid aan de wijze waarop organisaties met 

deze verschillende soorten risico’s om kunnen gaan. De categorie 

vermijdbare risico’s bestaat hierbij uit risico’s waarvoor interne oorzaken 

zijn aan te wijzen en die de organisatie niet wenst te accepteren, zoals 

veiligheidsrisico’s, of interne of externe fraude. Beheersmaatregelen voor 

dit type risico’s zijn vaker procesmatig of rule-based van aard en hebben 

veelal een duidelijk ge- of verbodskarakter. Zij kunnen in de praktijk 

worden ervaren als box-ticking. Een effectieve en gebruiksvriendelijke 

vormgeving van dergelijke beheersmaatregelen is daarom belangrijk.

Strategische risico’s zijn vervolgens de risico’s die de organisatie bereid 

is te accepteren, omdat ze verbonden zijn aan bewuste strategische 

keuzes, zoals het betreden van een nieuwe markt, of het invoeren van 

nieuw beleid. Voor een effectieve aanpak van dergelijke risico’s is 

primair een strategische dialoog noodzakelijk.36

Externe risico’s, als laatste categorie, bestaan uit gebeurtenissen die 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor de organisatie, maar buiten de 

directe invloedsfeer van de organisatie liggen. Ook voor deze categorie 

dient primair een dialoog te worden gevoerd over de vraag hoe een 

organisatie zich hierop zo goed mogelijk kan voorbereiden.

In het empirische onderzoek heb ik aandacht gehad voor de vraag óf 

en, zo ja, op welke wijze de onderzochte organisaties gebruik maken 

van risicocategorieën. Daarbinnen heb ik speciale aandacht gehad voor 

het gebruik van een definitie van of een visie op juridisch risico, zie 

uitgebreider hoofdstuk 3.

2.7.5 Risk appetite
Aan activiteiten die een organisatie onderneemt zijn onvermijdelijk 

risico’s verbonden. De vraag bij risicomanagement is dus niet óf een 

organisatie risico’s wenst te accepteren, maar welke risico’s ze in 

36 Kaplan & Mikes (2012) bespreken verschillende wijze waarop deze 

dialoog kan worden ingericht. 
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welke mate bereid is te accepteren. Het antwoord op deze vragen 

vormt de risicobereidheid (of: risk appetite) van de organisatie.37 

Op regelgevingsniveau speelt, bij discussies over de bescherming van 

natuur, klimaat en gezondheid, het zogenoemde voorzorgsbeginsel 
een rol bij de invulling van de risicobereidheid van de regelgever. 

Het voorzorgsbeginsel, onder andere vastgelegd in artikel 191 van 

het EU-verdrag, maakt het, kort gezegd, mogelijk al beschermende 

maatregelen te treffen, wanneer er door wetenschappelijke onzekerheid 

nog geen volledige risicobeoordeling mogelijk is. Het wordt doorgaans 

geassocieerd met een zeer beperkte risicobereidheid, alhoewel bij de 

toepassing van het voorzorgsbeginsel maatregelen in verhouding dienen 

te staan tot het te beschermen belang.38 Dit illustreert de dilemma’s die 

bij risicomanagement kunnen spelen, in geval van grote onzekerheid 

over mogelijke gevolgen en de vraag welke mate van voorzorg in acht 

moet worden genomen.

Risicobereidheid is een centraal begrip in de context van risico-

management van organisaties en is de laatste jaren sterker in de 

aandacht komen te staan. Verwante begrippen zijn het weerstands-
vermogen (wat de organisatie aan risico’s kan dragen, ook wel: de 

risicocapaciteit) of de risicotolerantie (wat de organisatie aan risico’s 

wenst te dragen). In de achtergrondinterviews met experts kwam ter 

sprake dat deze nauw verwante begrippen maar moeilijk te scheiden 

zijn en in de praktijk regelmatig tot spraakverwarring leiden.39 

Risicobereidheid lijkt vooral een wat positievere wijze van formuleren 

dan risicotolerantie. In de Code is, onder andere, in Principe 1.2 

vastgelegd dat een organisatie haar risicobereidheid vaststelt en 

daarover in het bestuursverslag rapporteert.

37 Logischerwijs ligt de nadruk bij risicobereidheid op negatieve 

gevolgen en niet op de vraag hoeveel positieve gevolgen de 

organisatie bereid is te accepteren. 

38 Zie de officiële EU-richtsnoeren voor toepassing van het 

voorzorgsbeginsel: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/

TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042.

39 Zie bijvoorbeeld ook https://riskworld.nl/expertpanel/vraag-

wat-is-het-verschil-tussen-risicobereidheid-en-risicotolerantie 

(geraadpleegd op 10 april 2019).
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Power (2009) bekritiseert de wijze waarop risicobereidheid in de 

praktijk vaak lijkt te worden gebruikt. Allereerst stelt hij dat, alhoewel 

COSO en andere systematieken de ruimte laten voor meer kwalitatieve 

benaderingen en invullingen van risicobereidheid, er in de praktijk 

een neiging is om risicobereidheid naar één financiële norm voor 

de organisatie te vertalen. Als een oorzaak hiervoor wijst hij op de 

oorsprong van het COSO-model: de wereld van financial accounting, 

zie paragraaf 2.4. Hij bekritiseert de neiging tot personificatie van 

organisaties als één entiteit, met één wil en één risicobereidheid 

(Power, 2009, p. 850), waarvan de risk appetite ondubbelzinnig 

en eenduidig kan worden vastgesteld. De volgende quote is in dit 

verband illustratief:

“COSO-style ‘risk appetite’ is at best an approximate description 
of the mix of attitudes and values about operational and ethical 
conduct which pervade organizational life. At worst it is 
fundamentally misleading. As policy makers search the rubble for 
new ideas, they could do worse than correct the COSO emphasis 
on control elements and conceptualise risk appetising as an 
organizational process.”

De kritiek van Power wordt gedeeld door andere auteurs (zie bijvoorbeeld 

Bromiley et. al, 2015). Mede onder invloed van deze kritiek is er in 

COSO 2017 inderdaad meer nadruk komen te liggen op integratie van 

risicomanagement in het proces van strategische besluitvorming en op 

risicomanagement als dynamisch proces, waarbij de risicobereidheid 

gekoppeld wordt aan concrete casuïstiek en voortdurend onderwerp 

van gesprek is. Daarmee is in de standaard, ten minste gedeeltelijk, 

tegemoetgekomen aan kritiek in praktijk en literatuur.

In het empirische onderzoek heb ik aandacht gehad voor de vraag 

op welke wijze risicobereidheid bij juridisch risicomanagement in 

de praktijk een rol speelt, gecombineerd met de vraag in welke mate 

kansen en gevolgen bij juridische risico’s gekwantificeerd worden. 

Als gezegd, was de verwachting op basis van de achtergrond-

interviews dat kwantificering van kansen, gevolgen en risicobereidheid 

veelal impliciet zou zijn, maar dat dit bij belangrijke kwesties regelmatig 

explicieter zou plaatsvinden.
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2.7.6 3loD: Three lines of defense
Alle standaarden en visies benadrukken dat alle geledingen van een 

organisatie een taak hebben bij het risicomanagement en waarschuwen 

voor een silomatige benadering. Een wijdverspreid concept voor de 

rol- en verantwoordelijkheidsverdeling bij risicomanagement zijn de 

three lines of defense (afgekort tot: 3loD). De 3loD sluiten aan bij de 

indeling die in vrijwel alle grote, moderne organisaties zichtbaar is 

tussen uitvoerende afdelingen, staf- en beleidsafdelingen en een interne 

auditafdeling. In 2013 publiceerde het Institute for Internal Auditors 

(IIA) een invloedrijk position paper over dit, toen al wijdverspreide, 

concept. Onderstaande figuur toont de visualisatie van de 3loD door 

het IIA.

Figuur 5 3loD-model (IIA 2013, p. 2)
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De uitvoerende afdelingen (first line) zijn in de visie van de IIA 

verantwoordelijk voor de dagelijkse beheersing van risico’s in 

de praktijk, inclusief volledigheid en betrouwbaarheid van de 

verantwoordingsinformatie. De second line overziet de risicobeheersing 

door de first line en ondersteunt het verantwoordelijke lijnmanagement 

bij het identificeren en bewaken van risico’s, bijvoorbeeld door advies en 

het (mede)ontwikkelen van systemen voor procesbeheersing, planning 

& control, informatieverwerking, communicatie en rapportage (Arif & 

Nolenkamp 2011, p. 40). De second line bestaat dus uit stafafdelingen 

met meer beleidsmatige en toezichthoudende taken. Opvallend is dat 
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in het model van de IIA compliance wel als een tweedelijnspartij wordt 

genoemd, maar legal niet (zie ook § 3.5). De taken van compliance 

worden beschreven als:

“…to monitor various specific risks such as noncompliance with 
applicable laws and regulations. In this capacity, the separate 
function reports directly to senior management, and in some 
business sectors, directly to the governing body. Multiple 
compliance functions often exist in a single organization, with 
responsibility for specific types of compliance monitoring, such 
as health and safety, supply chain, environmental, or quality 
monitoring.”

De third line in het model staat voor de interne auditafdeling, die volgens 

de Code vereist is. Deze voorziet de hoogste leiding van aanvullende 

zekerheid over de kwaliteit van sturing en beheersing. Audit is dus niet 

in directe zin verantwoordelijk voor de kwaliteit van het in control zijn 

van de organisatie, maar kan wel worden aangesproken op de mate 

waarin ze in staat is om de inconsistenties in de opzet en het bestaan 

van raamwerken en systemen voor risicobeheersing te analyseren en 

zichtbaar te maken (Arif & Nolenkamp 2011, p. 40).

De drie linies opereren onder verantwoordelijkheid van hogere 

managementlagen, bijvoorbeeld het management van een divisie of 

cluster. De uiteindelijke verantwoordelijkheid hoort bij de hoogste 

bestuurslaag van de organisatie. Deze bestuurslaag valt doorgaans 

uiteen in een uitvoerend en toezichthoudend orgaan (Raad van Bestuur-

Raad van Commissarissen, of Raad van Bestuur-Raad van Toezicht).

Het 3loD-model sluit aan bij de gebruikelijke inrichting van grote, 

private én publieke organisaties, waarop in dit onderzoek de 

nadruk ligt. Dergelijke organisaties hebben doorgaans aparte 

stafafdelingen én een interne auditafdeling. Dat de 3loD in indeling 

en organisatiestructuur van een organisatie zichtbaar zijn, wil dus 

nog niet zeggen dat het 3loD-model ook onderdeel is van de visie op 

risicomanagement en dat het daadwerkelijk een rol speelt bij de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling in het kader van risicomanagement. 

In de achtergrondinterviews noemden geïnterviewden dat het model 
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veelgebruikt is, maar dat het in de praktijk vooral bekend lijkt bij 

financieel georiënteerde afdelingen en minder bij juridische afdelingen.

Uit het Nationaal onderzoek risicomanagement (NBA et al. 2014, p. 40) 

blijkt dat het 3loD-model in de financiële sector breed wordt toegepast 

in het kader van risicomanagement (ca. 70% van de deelnemende 

organisaties). Het gebruik van het model binnen organisaties neemt toe 

met de omzet. Bij de organisaties met een omzet van € 1 miljard gebruikt 

ruim 73% het model. Bij grote organisaties in de financiële sector zal 

het percentage de 100% benaderen. Overigens is er maar beperkt 

wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) het 3loD-model 

(NBA et al. 2014, p. 42). Het gaat dus meer om een breed gedragen visie 

op de verdeling van verantwoordelijkheden en interne governance, dan 

een bewezen effectieve organisatorische inrichting.

In de gevalsstudies heb ik aandacht gehad voor de vraag welke rol 

de juridische afdeling in de praktijk heeft bij het risicomanagement 

en welke activiteiten juridische professionals in dat kader verrichten. 

Ik heb verder aandacht gehad voor de vraag in welke mate binnen de 

onderzochte organisaties het 3loD-model bekend was en in het kader 

van risicomanagement actief werd gebruikt. De verwachting hierbij 

was dat het 3loD-model binnen de geselecteerde organisaties, gezien 

de brede bekendheid van het model en het feit dat mijn selectie alleen 

grote organisaties omvat – zie hoofdstuk 4 –, een rol speelt bij het 

risicomanagement en in ieder geval bij afdelingen risicomanagement, 

control en audit bekend is.

2.7.7 Hard en soft controls
De (beheers)maatregelen die door organisaties worden ingesteld om 

risico’s te beheersen worden in literatuur en praktijk vaak aangeduid als 

internal controls. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hard 
controls en soft controls (Bode & Schijf, 2012). Hard controls zijn tastbare 

en zichtbare instrumenten en maatregelen met een concreet, technisch 

of operationeel karakter, zoals het gebruik van overzichten, verplichte 

goedkeuringen of adviezen, of de inzet van computersystemen en 

beveiligingsmaatregelen. Soft controls zijn mensgerichte maatregelen en 

instrumenten, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van goed gedrag, 

leiderschap en een goede organisatiecultuur. Vanuit deze definities 
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is het begrijpelijk dat er bij een grote organisatie in de praktijk al snel 

sprake is van honderden tot duizenden controls.

Er bestaat consensus dat de effectiviteit van controls sterk afhankelijk is 

van een goede organisatiecultuur. De Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants (NBA) beschrijft in een rapport uit 2013 dat 

organisaties bij invoering van risicomanagement vaak de nadruk 

lijken te leggen op hard controls, terwijl soft controls relatief weinig 

aandacht krijgen. Dit is kwetsbaar. De invloed en mogelijkheden 

van hard controls kennen namelijk grenzen, terwijl medewerkers 

dagelijks beslissingen moeten nemen die impact hebben op de 

beheersing van risico’s (NBA 2013, p. 8). Soft controls oefenen invloed 

uit op de overwegingen van medewerkers bij dergelijke beslissingen. 

De notitie benoemt onder meer Leiderschap en voorbeeldgedrag (de 

‘tone at the top’), Communiceren en informeren en Aanspreken en 
handhaven als belangrijke gebieden van soft controls. Gedragscodes, 

klokkenluidersregelingen, awareness-sessies, training en scholing 

zijn praktische voorbeelden van soft controls. Waar hard controls vooral 

‘top-down’ werken, zijn soft controls er eerder op gericht om de omgang 

met risico’s in de organisatie ‘bottom-up’ te verbeteren.40

De notitie van de NBA past in de bredere trend van het benadrukken 

van het belang van een goede organisatiecultuur en menselijke 

aspecten van risicomanagement, als reactie op een te instrumentele en 

doorgeslagen administratieve benadering bij het invoeren of uitvoeren 

van risicomanagement (zie ook § 2.4 en § 2.8). In het empirisch 

onderzoek heb ik aandacht gehad, zie uitgebreider § 3.7.5, voor de 

vraag welke methoden en instrumenten in het kader van juridisch 

risicomanagement worden ingezet.

40 Zie ook Mascini & Bacharias, 2012 die de risk-handling strategies 

bespreken van medewerkers in fysiek gevaarlijke beroepen 

uitoefenen, zoals houthakkers, bouwvakkers en vissers. In deze 

beroepen wordt beperkt waarde gehecht aan formele kennis van 

de veiligheidsregels, maar veel meer aan praktijkervaring in de 

omgang met risico’s. Deze professionals wijken regelmatig bewust 

en consequent af van regels, omdat ze oordelen dat deze in specifieke 

gevallen contraproductief kunnen zijn. 
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2.7.8 Risico-overzichten en -matrices
Risico-overzichten en -matrices zijn veelgebruikte hard controls bij 

risicomanagement. Risico-overzichten worden in de praktijk veelal 

bijgehouden in spreadsheets of speciale risicomanagementsoftware. 

In dergelijke software kunnen vaak ook overzichten worden bijgehouden 

van beheersmaatregelen, verzekeringen, toepasselijke wet- en 

regelgeving en interne instructies, of andere aan risicomanagement 

gerelateerde onderwerpen.41 Risicovolle situaties en beheersmaatregelen 

worden in overzichten doorgaans voorzien van risicoscores, deadlines 

en instructies.

De omvang van een risico bestaat uit de waarschijnlijkheid dat een 

bepaalde gebeurtenis zich zal voordoen, gecombineerd met de ernst 

van de nadelige gevolgen die daardoor kunnen ontstaan. Wanneer 

waarschijnlijkheid en ernst beide worden gescoord op een bepaalde 

schaal (bijvoorbeeld van 1-5) en met elkaar worden vermenigvuldigd, 

ontstaat een totaalscore. Zoals in § 2.2 besproken, is een nadeel van 

een dergelijke score dat een risico met een kleine kans, maar ernstige 

gevolgen, even hoog kan scoren als een risico met een zeer hoge kans, 

maar minder ernstige gevolgen. In een risicomatrix kunnen risico’s 

zodanig worden weergegeven, dat inzicht blijft bestaan in deze beide 

elementen. Waarschijnlijkheid en ernst van de gevolgen worden in een 

risicomatrix op een verticale en horizontale as tegen elkaar uitgezet. 

Zo kan een prioritering plaatsvinden, op grond van de combinatie van 

waarschijnlijkheid dat een bepaald risico zich zal verwezenlijken en de 

gevolgen die in dat geval zullen optreden. Door situaties in te kleuren, 

naarmate ze risicovoller zijn, ontstaat een zogenaamde heat map 

(Timmer & Mein 2018, p. 34).

41 Zie bijvoorbeeld www.naris.nl (veelgebruikt in de gemeentelijke 

praktijk), www.quentic.nl (gericht op arbeidsveiligheid, milieubeheer 

en duurzaamheid), www.resolver.com (voor ERM, inclusief 

compliance).
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Figuur 6 Risicomatrix (Timmer & Mein, 2018, p. 34)
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Risicomatrices worden door veel auteurs gezien als een praktisch 

hulpmiddel voor discussies over risicomanagement, bijvoorbeeld in 

sessies waarin medewerkers van een afdeling gezamenlijk trachten 

risico’s te identificeren en prioriteren.42 Het visuele karakter bevordert 

een snel overzicht. In de literatuur bestaat tegelijkertijd kritiek op het 

gebruik van risicomatrices. In de praktijk wordt bij risicomatrices vaak 

gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, die voor de waarschijnlijkheid 

bijvoorbeeld loopt van zeer onwaarschijnlijk-zeer waarschijnlijk en voor 

de ernst tot zeer gering-zeer ernstig. Verschillende gebruikers kunnen 

deze categorieën sterk verschillend interpreteren, bijvoorbeeld doordat 

zij een andere periode voor ogen hebben waarbinnen een bepaalde 

42 Zie bijvoorbeeld Talbot, op https://31000risk.wordpress.com/article/

what-s-right-with-risk-matrices-3dksezemjiq54-4/.
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gebeurtenis zou kunnen intreden. Uitleg en instructie kunnen hier 

overigens gedeeltelijk aan tegemoet komen, maar het is moeilijk om dit 

volledig te ondervangen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat mensen 

over het algemeen niet goed zijn in het omgaan met en inschatten van 

kansen. Cox (2008, p. 497) onderbouwt dat er bij risicomatrices snel 

sprake kan zijn van ambiguïteit en range compression. Hij concludeert 

dat van matrices terughoudend gebruik moet worden gemaakt en 

slechts na zorgvuldige uitleg aan gebruikers.

2.8 Risicomanagement: kritiek

Hiervoor is al kritiek van verschillende auteurs op (aspecten van) 

risicomanagement aan de orde gekomen. Een belangrijk deel van de 

kritiek in de literatuur kan worden teruggebracht tot de vaststelling 

dat organisaties in de praktijk vaak een te operationele en te weinig 

integrale benadering toepassen. Beheersmaatregelen met een 

administratief karakter zijn altijd noodzakelijk om meer operationele 

risico’s effectief te beheersen (Kaplan & Mikes 2012), maar het 

gevaar is dat risicomanagement zich hiertoe beperkt, terwijl een 

goede risicoafweging en -beheersing bij strategische besluitvorming 

uiteindelijk veel belangrijker zijn. Power (2009, p. 853) schrijft over een 

te operationele benadering van risicomanagement, dat deze:

“(…) requires extensive evidence, audit trails and ‘box checking’. 
All this demands considerable work and there is daily pressure 
on operational staff to process regulatory requirements. 
Yet, despite the workload volume pressure, this is also a 

cognitively comfortable world which focuses inwards on routine 
systems and controls.

While many risk and compliance people at the operational level 
prefer this less ambiguous and more rule-based world, it is also 
a rather dangerous generalised and standardized orientation for 
organizations, regulatory bodies and societies.”
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Naast meer operationele aspecten dient risicomanagement volgens 

veel kritische auteurs dus vooral te leiden tot een goede dialoog bij 

strategische besluitvorming binnen de organisatie. De NBA signaleert 

eveneens dat risicomanagement binnen een organisatie vaak te veel is 

belegd bij een afdeling risicomanagement, die vooral een operationele 

aanpak hanteert en in de organisatie te laag is gepositioneerd. 

Daardoor wordt niet op strategisch niveau meegedacht en meegepraat 

(NIVR 2009). Van Staveren (2009) concludeert dat er in het ontwerp van 

een risicomanagementsysteem aandacht moet zijn voor de specifieke 

context en kenmerken van de organisatie en dat implementatie van 

risicomanagement in de routines van organisaties sterk onderontwikkeld 

is. Dit zijn waarschijnlijke (deel)oorzaken voor het gesignaleerde feno-

meen van de silo approach. Het Nationaal onderzoek risicomanagement 
2014 (NBA et al. 2014) wijst erop dat een silomatige benadering in 

organisaties nog steeds vaak voorkomt, dat risicomanagement als 

discipline nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert en dat 

organisaties nog maar beperkt voortgang maken. In het onderzoek 

wordt daarbij als zorgwekkend aspect nog opgemerkt dat organisaties 

zich vaak maar beperkt lijken te realiseren dat hun risicomanagement 

niet goed functioneert. De situatie in Nederland weerspiegelt de 

internationale situatie (Deloitte 2018). De herziene standaard COSO 2017 

(internationaal) en de nieuwe Code van 2017 (nationaal) kunnen worden 

gezien als een poging om organisaties aan te sporen verbeteringen door 

te voeren. Uit de literatuur, versterkt door de achtergrondinterviews, 

volgt de verwachting voor het empirisch onderzoek dat (juridisch) 

risicomanagement in het algemeen relatief onvolwassen is.

2.9 Elementen analytisch kader: 
samengevat

Risicomanagement heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een 

primair financieel georiënteerde beheersingssystematiek tot een vast 

onderdeel van het management van grote organisaties, dat op alle vormen 

van risico’s betrekking heeft. Opvallend vanuit het perspectief van dit 

onderzoek is dat in de literatuur over algemeen risicomanagement de rol 

van juridische aspecten en de juridische afdeling relatief weinig aandacht 

krijgt. Wijzigingen in regelgeving, toenemende regelgeving en regeldruk 
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worden in onderzoeken onder organisaties tegelijkertijd wel vaak 

genoemd als een belangrijke bron van (externe) risico’s. In literatuur en 

standaarden over risico management wordt tegen deze achtergrond vooral 

ingegaan op compliance met externe regelgeving. Andere aspecten, zoals 

contracten, intellectuele eigendom, juridische samenwerkingsverbanden 

en -constructies krijgen relatief weinig expliciete aandacht. Dit onderzoek 

draagt bij aan meer inzicht in de samenhang tussen de juridische functie 

en risicomanagement.

De analyse in dit hoofdstuk heeft bouwstenen geleverd voor het 

analytisch kader, dat richting heeft gegeven aan het empirisch onderzoek 

en de interpretatie van de resultaten. Hieronder vat ik de belangrijkste 

aspecten van de analyse samen en benoem ik al enkele (onderdelen van 

de) verwachtingen die hieruit voortvloeien, alsmede gerelateerde vragen 

en aandachtspunten voor het empirische onderzoek. Hoofdstuk 3 zorgt 

hierbij nog voor aanvulling en aanscherping. In hoofdstuk 4 geef ik 

een samenvattende, schematische weergave van het analytisch kader, 

waarin de verwachtingen en de hieraan gerelateerde vragen voor het 

empirisch onderzoek zijn gegroepeerd aan de hand van zeven thema’s. 

Onderstaande samenvatting volgt reeds deze indeling in zeven thema’s.

1. Omvang, organisatiestructuur, normenkaders en 
externe relaties organisatie

Risicomanagement is voor alle organisaties van belang, maar het belang 

hiervan neemt toe met de omvang van de organisatie, zeker wanneer deze 

een complexe organisatiestructuur kent (§ 2.7.2). Voor grote organisaties 

gelden, alhoewel de toepasselijke normenkaders voor risicomanagement 

en de zwaarte van wettelijke regimes per sector verschillen, zwaardere 

verplichtingen omtrent risiciomanagement (§ 2.5 en 2.6). Zij hebben 

dan ook eerder uitgewerkte systemen voor risicomanagement (§ 2.7.6). 

Regelgeving bevat doorgaans geen gedetailleerde verplichtingen en 

laten organisaties bij de inrichting relatief veel vrijheid. Internationale 

standaarden, zoals COSO, ISO en Management of Risk (§ 2.4), 

hebben mede hierdoor in de praktijk veel invloed op de wijze waarop 

organisaties risicomanagement in de praktijk invullen. Het denken over 

risicomanagement is, mede onder invloed van deze standaarden, sterk 

geïnternationaliseerd.
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De externe relaties van een organisatie vormen een belangrijk aspect 

bij het risicomanagement en zijn mede van invloed op aantal en typen 

risico’s dat een organisatie loopt. Binnen risicomanagement is er 

vanuit deze factor in toenemende mate aandacht voor third party risk 
management (§ 2.7.2).

Tegen deze achtergrond is de verwachting dat omvang, organisatie-

structuur, de verplichtingen rondom risicomanagement en de externe 

relaties van een organisatie impact hebben op de organisatie en 

inrichting van het (juridisch) risicomanagement binnen organisaties. 

Zie uitgebreider § 3.8.

2. Inrichting risicomanagement en three lines of 
defense (3loD)

Het 3loD-model is een veelgebruikt concept binnen risicomanagement, 

dat binnen organisaties (communicatie over) inrichting en taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling binnen risicomanagement kan 

ondersteunen (§ 2.7.6), alhoewel er geen sprake is van bewezen 

effectiviteit of werkzaamheid. De juridische afdeling wordt in literatuur 

over het model niet expliciet genoemd als belangrijke actor; de 

complianceafdeling wel.

Uit de literatuur en de achtergrondinterviews volgt de verwachting 

dat het 3loD-model in de praktijk vooral bekend is bij financieel 

georiënteerde afdelingen. In het empirisch onderzoek heb ik bij de 

gevalsstudies (het beleid rondom) de organisatie en inrichting van het 

risicomanagement geanalyseerd, waarbij ik aandacht heb gehad voor de 

taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ik heb professionals hierover 

bevraagd en ze tevens gevraagd naar hun bekendheid met het 3loD-

model. Vervolgens heb ik geanalyseerd hoe de werkzaamheden van 

juridische professionals volgens dit model kunnen worden geduid.

3.	 Definities	en	categorisering
Voor effectief risicomanagement is een gemeenschappelijke taal 

binnen de organisatie belangrijk. Heldere risicodefinities kunnen 

hieraan bijdragen. In literatuur en standaarden worden verschillende 

definities en omschrijvingen van risico gebruikt, waarin doorgaans 

de formule kans maal gevolg te herkennen is. De vraag of gevolgen 
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negatief of positief zijn moet worden beoordeeld in het licht van de 

doelstellingen, in de brede zin van het woord, van de organisatie. 

Gezaghebbende standaarden gebruiken risico in een brede opvatting, 

waarbij ook de positieve gevolgen voor organisatorische doelstellingen 

in het risicobegrip worden geïncludeerd (§ 2.2). Vanuit het oogpunt 

van begrijpelijkheid, werkbaarheid en aansluiting bij het normale 

spraakgebruik is hierop kritiek, omdat dit indruist tegen het intuïtieve 

gebruik van het begrip risico.

Risicocategorieën kunnen, zeker binnen grote organisaties, bijdragen 

aan de effectiviteit van een systeem voor risicomanagement, doordat zij 

de kans op dubbele rapportage van gebeurtenissen kunnen verkleinen 

en communicatie over aspecten van risicomanagement kunnen 

vergemakkelijken (§ 2.7.4).

In het empirische onderzoek heb ik tegen deze achtergrond 

geanalyseerd of en, zo ja, op welke wijze de onderzochte organisaties 

gebruik maken van risicodefinities en -categorieën. Daarbij heb ik 

bijzondere aandacht gehad voor de positie van juridisch risico en 

compliancerisico. Bovendien heb ik (juridische) professionals gevraagd 

naar hun bekendheid met gehanteerde risicodefinities en -categorieën. 

Zie uitgebreider § 3.8.

4.	 Kwantificeren	van	kansen,	gevolgen	en	
risicobereidheid

Risico-inschattingen vormen een kernonderdeel van risicomanagement 

en hebben een subjectivistisch karakter, wat inhoudt dat ze uiteindelijk 

afhankelijk zijn van subjectieve inschattingen. Mensen zijn bij het 

maken van dergelijke inschattingen kwetsbaar voor biases (§ 2.3.1). Het 

beperken van de invloed van biases is moeilijk, maar tegenmaatregelen 

(debiasing) kunnen effect hebben (§2.3.2). Uit de literatuur volgt dat het 

in dit kader nuttig is om kansen, gevolgen en risicobereidheid zoveel 

mogelijk te kwantificeren, om effectieve discussie mogelijk te maken 

en verborgen aannames zichtbaar te maken. Ook andere handelswijzen 

zoals het vierogenprincipe en het bevorderen van het innemen van 

andere, kritische perspectieven kunnen de invloed van biases beperken.
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De mate waarin organisaties bereid zijn risico’s te nemen en negatieve 

gevolgen te accepteren wordt de risicobereidheid genoemd (§ 2.7.5). 

Risicobereidheid kan volgens COSO worden gezien als een context-

gebonden en dynamisch begrip dat in de besluitvorming voortdurend 

een rol moet spelen.

In het empirische onderzoek heb ik professionals gevraagd naar de 

wijze waarop risico-inschattingen in de praktijk plaatsvinden. Daarbij 

heb ik bijzondere aandacht gehad voor situaties waarin sprake kan 

zijn van een verhoogde kwetsbaarheid voor de negatieve invloed van 

biases – bijvoorbeeld gevallen waarin personen individueel beslissen – , 

alsmede voor maatregelen of werkwijzen die deze kwetsbaarheid 

kunnen verminderen (debiasing). Zie uitgebreider § 3.8.

5. Methoden en instrumenten
Bij methoden en instrumenten van risicomanagement kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen hard controls (beheersmaatregelen 

met een procesmatig of instrumenteel karakter) en soft controls 
(mensgerichte beheersmaatregelen), zie § 2.7.7. Gedurende de 

ontwikkeling van risicomanagement is er in standaarden en 

literatuur meer aandacht gekomen voor het belang van soft controls. 

In hoofdstuk 3 heb ik de gespecialiseerde literatuur over juridisch 

risicomanagement, alsmede literatuur over gerelateerde thema’s, 

geanalyseerd op de methoden en instrumenten die hierin voorkomen. 

In het empirische onderzoek heb ik geanalyseerd welke methoden en 

instrumenten binnen de onderzochte organisaties worden ingezet in 

het kader van juridisch risicomanagement, zie § 3.8.

6. Spanning tussen recht en organisatie
In de literatuur bestaat consensus dat de mate waarin binnen een 

organisatie tegenspraak mogelijk is – en wordt gestimuleerd – de 

effectiviteit van risicomanagement beïnvloedt (§ 2.7.3). Wanneer 

een ‘speak up’-cultuur in hoge mate ontbreekt en er geen ruimte is 

voor tegenspraak, baat uiteindelijk een systeem voor en de inzet van 

methoden en instrumenten van risicomanagement niet.

Uit de literatuur en de achtergrondinterviews volgt dat het bieden 

van tegenspraak een belangrijk en noodzakelijk onderdeel is van de 
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praktijk van juridische professionals, waardoor verwacht kan worden 

dat juridische professionals hiermee regelmatig te maken hebben. 

Een veilige organisatiecultuur is voor het bieden van dergelijke 

tegenspraak essentieel. In het empirisch onderzoek heb ik tegen deze 

achtergrond juridische professionals gevraagd naar de wijze waarop 

andere professionals binnen de onderzochte organisaties op tegenspraak 

reageren, zie ook § 3.4.

7. Volwassenheid risicomanagement
Voor het beoordelen van de volwassenheid van risicomanagement 

zijn verschillende modellen in omloop (§ 2.4.2). Hieruit volgen als 

belangrijkste, gemeenschappelijke beoordelingscriteria: de mate 

waarin er sprake is van een proactieve, systematische en periodieke 
benadering van risico’s en de mate van integratie van risicomanagement 
in de strategische besluitvorming. In de meeste organisaties is er 

blijkens bestaand onderzoek sprake van relatieve onvolwassenheid. 

Risicomanagement functioneert veelal nog verre van optimaal. 

Een goede, ontwerpgerichte benadering, die recht doet aan de 

bijzonderheden van de organisatie ontbreekt vaak. Risicomanagement 

is verder meestal nog silomatig georganiseerd, heeft vooral een 

operationeel karakter en speelt nog onvoldoende een rol bij strategische 

besluitvorming.

In de gevalsstudies heb ik de volwassenheid van de onderzochte 

organisaties beoordeeld, met gebruikmaking van de bovenstaande 

criteria. Uit het bestaande onderzoek volgt de verwachting dat het 

risicomanagement, inclusief juridisch risicomanagement, ook binnen 

de organisaties uit de gevalsstudies nog relatief onvolwassen is. 

Onderdeel van deze verwachting is dat mogelijke verschillen in de 

mate van volwassenheid, ten minste gedeeltelijk, verklaard kunnen 

worden door objectieve factoren, zoals de op de organisatie toepasselijke 

normenkaders voor risicomanagement.
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3.1 Inleiding

Juridisch risicomanagement is een beperkt onderzocht thema. 

Internationaal wordt er incidenteel empirisch onderzoek naar verricht, 

voornamelijk door accountancy- of consultancyorganisaties (RSG/ BLP 

2012, KPMG 2012, KPMG 2014 en EY 2016). Deze onderzoeken richten 

zich vooral op commerciële, multinationaal opererende organisaties. 

Omvang en diepgang van deze onderzoeken zijn vaak beperkt en 

validiteit en betrouwbaarheid zijn meestal niet goed te beoordelen.43

Ook wanneer het perspectief wordt verbreed tot de organisatie en taken 

van juridische afdelingen, valt de hoeveelheid relevante literatuur en 

onderzoek te overzien. Met betrekking tot de Nederlandse praktijk 

zijn er slechts enkele onderzoeken, vooral op het gebied van juridische 

kwaliteitszorg bij overheden (o.a. Voermans 2006, Mein & Timmer, 2016). 

Onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen bedrijfsjuridische 

afdelingen (o.a. Houthoff 2012, GCN 2016) kan relevant zijn, maar ook 

dit type onderzoek wordt in Nederland maar beperkt verricht. Er is 

43 De internationale oriëntatie van deze onderzoeken werpt daarbij nog 

de vraag op in hoeverre conclusies ook op Nederlandse organisaties 

van toepassing zijn. Tussen jurisdicties kunnen immers verschillen 

bestaan, bijvoorbeeld ten aanzien van of de vraag hoe de rechtspositie 

van (bedrijfs-)juristen en -advocaten binnen organisaties is geregeld. 

Veel grote, Nederlandse organisaties zijn echter ook multinationaal 

actief en het denken over risicomanagement, alsmede delen van 

de regelgeving, is eveneens sterk geïnternationaliseerd. Gegeven 

de beperkte hoeveelheid literatuur kunnen deze onderzoeken, met 

aandacht voor eventuele verschillen, derhalve van waarde zijn. 

JURIDISCH RISICO
MANAGEMENT
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derhalve, ondanks de toenemende aandacht voor legal management 

in de praktijk (§ 1.1), ook vanuit een breder perspectief sprake van een 

beperkte hoeveelheid onderzoek.

In dit hoofdstuk analyseer ik de beschikbare literatuur op aspecten die 

relevant zijn voor vormgeving, inrichting en uitvoering van juridisch 

risicomanagement door juridische afdelingen in organisaties. In de 

volgende paragraaf ga ik hiertoe allereerst nader in op de verhouding 

tussen legal management en juridisch risicomanagement. Vervolgens 

geef ik in § 3.3 een korte historische schets van literatuur die tot het 

terrein van legal management gerekend kan worden, onder meer 

op het gebied van preventive law, proactive law, law and strategy en 

juridische kwaliteitszorg. Na deze behandeling ga ik in § 3.4 in op 

de spanning tussen recht en organisatorische doelstellingen, die bij 

juridische professionals tot loyaliteitsconflicten kan leiden. In § 3.5 

ga ik in op compliance, dat een belangrijk onderdeel van juridisch 

risicomanagement vormt. Bovendien benoem ik in deze paragraaf enkele 

parallellen tussen juridisch risicomanagement en (risicogebaseerd) 

toezicht. In § 3.6 ga ik vervolgens in op de vraag hoe juridisch risico in 

de literatuur wordt gedefinieerd en omschreven, waarna ik in § 3.7 het 

beschikbare onderzoek en de specialistische literatuur op het gebied 

van juridisch risicomanagement analyseer. Het hoofdstuk sluit weer af 

met een samenvatting, waarin ik de belangrijkste bouwstenen van het 

analytisch kader weergeef en de verwachtingen en vragen die hieruit 

voortvloeien.

3.2 Legal management en verhouding 
tot juridisch risicomanagement

Een bekende uitdrukking is dat organisaties een juridische functie 

hebben. In brede zin ziet deze functie op alle juridische aspecten, 

verbonden aan de activiteiten van een organisatie. In enge zin 

worden er de professionals mee bedoeld die specialistische juridische 

expertise hebben en een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de 

juridische functie in brede zin (Vogel, 2015, p. 25). In de context van 

een organisatie heeft legal management betrekking op het management 

van de juridische functie in brede zin (Timmer & Mein 2018, p. 11 e.v.). 
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Daarmee omvat legal management ook juridisch risicomanagement. 

Zoals in hoofdstuk 1 al beschreven, wijst bestaand onderzoek erop dat 

juristen zelf het identificeren en beheersen van risico’s als een van hun 

kerntaken zien, ook al gebruiken zij daarvoor doorgaans geen specifieke 

risicomanagementterminologie en afficheren zij zich veelal niet als 

risicomanager.

Juridische aspecten zijn er op alle niveaus en gebieden van de 

organisatie, van de inhuur van personeel, de inkoop van goederen en 

diensten, de bescherming van intellectuele eigendom, tot fiscale en 

ondernemingsrechtelijke kwesties, of – voor publieke organisaties – de 

inzet van regelgevende bevoegdheden of het uitvoeren van wettelijke 

regelingen. In een grote organisatie berust uitvoering van de juridische 

functie in brede zin dan ook niet alleen bij juridische professionals, 

maar bij een veelheid aan medewerkers. Legal management vereist een 

systematische aanpak om deze juridische aspecten zo goed mogelijk te 

borgen, zodat wordt bijgedragen aan organisatorische doelstellingen. 

Daartoe dient de – altijd slechts beperkt beschikbare – expertise van 

juridische professionals binnen de organisatie zo effectief mogelijk te 

worden ingezet.

Als onderdeel van het management van organisaties kan legal 

management worden vergeleken met financieel management of human 

resource management. Ook deze takken van management streven 

ernaar systematisch te werken aan het beheersen en optimaliseren van 

(respectievelijk: financiële en personele) aspecten van de besturing 

en bedrijfsvoering organisatie. Zij zien daarmee op het management 

van de financiële functie en personele functie. Grote organisaties 

hebben voor deze onderdelen van het management gespecialiseerde 

stafafdelingen. De positionering in de staf impliceert dat dergelijke 

professionals primair een adviserende rol hebben en niet beschikken 

over beslissingsbevoegdheid.44 Integraal risicomanagement vereist dat 

de perspectieven van dergelijke stafafdelingen45 worden betrokken. 

Tegenwoordig hebben grote organisaties regelmatig een aparte 

44 Anders dan over zaken die de besturing en bedrijfsvoering van de 

eigen afdeling betreffen. 

45 Denk bijvoorbeeld ook aan: communicatie, IT, control, compliance.
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stafafdeling ‘risicomanagement’, die het risicomanagement binnen 

de organisatie ondersteunt en doorgaans geen afbakening op basis 

van inhoud kent (zoals personeel, financiën of recht). Juridisch 
risicomanagement kan worden gezien als het onderdeel van risico-

management dat gerelateerd is aan de juridische functie in brede zin.

De belangrijkste onderlinge verbanden van de hier, als voorbeeld, 

genoemde staffuncties kunnen als volgt schematisch worden 

weergegeven:46

Figuur 7 Verhouding van legal management en juridisch 

risicomanagement tot andere onderdelen van het 

management

Bijdrage aan besluitvorming

Juridisch 
risicomanagement

Personele aspecten 
risicomanagement

Risicomanagement Legal managementFinancieel 
management

Personeels-
management

Financiële 
aspecten van 

risicomanagement

Management van organisaties

46 Er kunnen nog meer dwarsverbanden worden weergegeven. 

Legal, financieel en personeelsmanagement dragen immers niet 

alleen m.b.t. risico’s bij aan de besluitvorming van organisaties. 

Tussen risicomanagement en de andere disciplines is er ook een 

continue wisselwerking. Het schema is dus indicatief. 
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Het bestuur van een organisatie blijft eindverantwoordelijk voor het 

management van de financiële, personele en juridische functie (zie 

o.a. McGormick 2010, p. 267, Kurer, 2015b, p. 101, NGB, 2015, p. 7 e.v.). 

De gespecialiseerde stafafdelingen hebben in de praktijk een bijzondere 

deelverantwoordelijkheid bij het management van ‘hun’ functie (ook 

wel: operationele verantwoordelijkheid, WRR 2008, p. 61). Hoe goed zij 

in staat zijn de kwaliteit van deze functie te beïnvloeden, is van veel 

zaken afhankelijk, zoals hun personele capaciteit, hun organisatorische 

‘gewicht’ en informatiepositie, de persoonlijke kwaliteiten van 

medewerkers, de inbedding van hun adviesrol in organisatorische 

processen en de algemene organisatorische context (zie onder andere 

Kurer, 2015b, p. 109, Sako, 2011, p. 52).

3.3 Legal management: 
historische schets

Als gezegd, is er ook in Nederland onder juridische (leidinggevende) 

professionals de afgelopen jaren sprake van een sterk toenemende 

aandacht voor legal management47 en gerelateerde thema’s.48 Factoren 

die hieraan bijdragen zijn: een sterke druk voor juridische afdelingen om 

effectief en kostenefficiënt te werken, een toename van het takenpakket 

door toenemende juridisering en de opkomst van technologie die 

het werk van juristen en juridische processen in organisaties kan 

ondersteunen (zie onder andere Wood 2014, Susskind 2013, Sako 2011, 

GCN 2016 en VNG 2016).

De hoeveelheid literatuur op dit gebied neemt, mede als gevolg 

van deze aandacht, de laatste jaren toe. Een belangrijk deel van de 

beschikbare literatuur bestaat hierbij echter uit persoonlijke observaties 

en visies van ervaren juridische professionals, zonder gedegen 

47 Het jaarcongres van General Counsel Netherlands, een netwerk van 

hoofden juridische zaken met een relatief grote dekking onder het 

Nederlandse bedrijfsleven, had in 2017 bijvoorbeeld legal management 

als thema (https://www.generalcounsel.nl/theme/legal-management/

terugblik-gc-nl-jaarcongres-2017/). 

48 Zoals legal operations en de behoefte aan T-shaped juridische 

professionals, zie § 1.2. 
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basis in empirisch onderzoek. Voor de praktijk en inspiratie voor 

professionals kan dergelijke literatuur zeer waardevol zijn, maar vanuit 

wetenschappelijk perspectief zijn validiteit en betrouwbaarheid niet 

goed te bepalen. Overigens is aandacht voor aan legal management 

gerelateerde onderwerpen, als gezegd, niet nieuw (§ 1.4). Zo staat al 

in de Amerikaanse literatuur rondom preventive law, met de eerste 

publicaties in de jaren ’60 van de vorige eeuw, een preventieve inzet 

van het recht en juridische instrumenten door organisaties centraal. 

In de jaren ’90 leidde het preventive law-gedachtengoed tot de 

proactive law-beweging (Berger-Walliser, 2012), waarin onder andere 

een proactief, business enabling en conflictvoorkomend gebruik van 

contracten en juridische instrumenten centraal staat (Siedell en Haapio, 

2011). De naamswijziging van preventive naar proactive beoogde onder 

andere de benodigde actieve houding van juristen te benadrukken en 

uit te drukken dat het niet alleen gaat om het voorkomen van juridische 

problemen, maar ook om het benutten van juridische kansen.

Vanaf de jaren ’90 verschijnt ook steeds meer literatuur over compliance. 

Een belangrijke factor hierbij is dat in 1991 in de sentencing guidelines49 

van de United States Sentencing Commission werd opgenomen dat 

bestuurders van bedrijven bij wetsovertredingen, onder bepaalde 

voorwaarden, strafvermindering konden krijgen wanneer er binnen 

de organisatie een effectief complianceprogramma bestond. In sterk 

gereguleerde sectoren, zoals de farmaceutische en financiële sector, 

zijn er wereldwijd inmiddels grote complianceafdelingen, die primair 

toezien op het naleven van sectorspecifieke regelgeving. Ook buiten 

deze sectoren kennen inmiddels veel beursgenoteerde en internationaal 

opererende organisaties aparte compliancemedewerkers, die 

bijvoorbeeld toezien op de naleving van de Amerikaanse en Britse, 

extraterritoriaal werkende, anti-omkoopwetgeving,50 zie hierna § 3.5.

49 Nu opgenomen in hoofdstuk 8 van deze guidelines: “The two 

factors that mitigate the ultimate punishment of an organization are: 

(i) the existence of an effective compliance and ethics program; and 

(ii) self-reporting, cooperation, or acceptance of responsibility.” Zie 

www.ussc.gov/guidelines/2015-guidelines-manual/2015-chapter-8 

(geraadpleegd op 13 november 2019).

50 Ook bij deze wetgeving geldt veelal dat organisaties voor 

strafvermindering of zelfs kwijtschelding in aanmerking kunnen 
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In dezelfde periode ontstond binnen de Nederlandse (vooral: decentrale) 

overheid, op de golven van het destijds populaire total quality 
management (of: integrale kwaliteitszorg), juridische kwaliteitszorg 

als discipline. Hierin heeft het periodiek inventariseren en beheersen 

van juridische risico’s een plaats, maar is het vertrekpunt het begrip 

juridische kwaliteit. Juridische kwaliteitszorg kan worden gezien als 

het organisatorisch waarborgen dat geleverde producten en diensten 

voldoen aan de eisen van de gebruikers, het recht en de omgeving 

(Vogel 2015, p. 7). Vanaf de opkomst van juridische kwaliteitszorg 

in de jaren ’90 zijn er in de loop der jaren verschillende onderzoeken 

verricht naar de stand van zaken van deze discipline binnen, met name, 

decentrale overheden (Voermans 2006, Schrijvers et al. 2010). In het 

algemeen lijkt de aandacht voor systematische juridische kwaliteitszorg 

binnen decentrale overheden de laatste jaren te zijn afgenomen 

(Mein & Timmer 2016). Hieruit volgt voor het empirisch onderzoek 

de verwachting dat juridisch risicomanagement bij decentrale 

overheden relatief onvolwassen is. Uit het beschikbare onderzoek kan 

echter niet worden afgeleid in welke mate er, onder invloed van de per 

2004 ingevoerde verplichtingen op het gebied van risicomanagement, 

sprake is van (toenemende?) integratie en afstemming tussen de 

juridische afdeling en de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het 

risicomanagement.

De eerste expliciete vermelding van de term ‘juridisch risico-

management’ in de geanalyseerde literatuur komt uit de publieke sector 

en dateert uit het einde van de jaren negentig. De Canadese overheid 

publiceerde in 1999 binnen het Ministerie van Justitie een programma 

op het gebied van legal risk management (DoJ 2008). Hierin werd 

juridisch risicomanagement omschreven als:

“the process of making and carrying out decisions that reduce 
the frequency and severity of legal problems that prejudice the 
government’s ability to meet its objectives successfully”.

komen wanneer zij aantonen een gedegen anti-omkoopbeleid te 

voeren, zie bijvoorbeeld artikel 7 sub 2 Bribery act 2010 (‘adequate 

procedures’). url: www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/

pdfs/ _20100023_en.pdf (geraadpleegd op 13 november 2019).
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Een evaluatie uit 2008 concludeerde dat het programma tot positieve 

resultaten had geleid, zoals een verhoogd juridisch risicobewustzijn, 

verbeterde juridische dienstverlening en een betere integratie van 

juridisch risicomanagement in de besluitvorming (DoJ 2008, p. i). 

Tegelijkertijd was de conclusie dat de impact de laatste jaren was 

afgenomen, vooral doordat het centrale bureau dat de implementatie 

ondersteunde na enige jaren werd gesloten. Er lijkt in dit opzicht een 

parallel met de Nederlandse situatie rondom juridische kwaliteitszorg.

Voor de bedrijfsjuridische sector zijn er in de afgelopen vijftien jaar, 

met name vanuit de Angelsaksische praktijk, relatief veel artikelen 

en uitgaven verschenen over de rol van general counsel binnen 

commerciële organisaties (bijvoorbeeld Heinemann 2008, Veasey & 

Di Guglielmo 2012). Dit past bij de in belang toenemende rol en positie 

van bedrijfsjuristen.51 Vanuit aan business schools52 verbonden juridisch 

onderzoekers in de Verenigde Staten verschijnt ook regelmatig literatuur 

op het terrein van law and strategy. Hierin staat de rol die recht kan 

spelen bij het bereiken van strategische doelstellingen en het behalen 

van concurrentievoordeel centraal (onder meer Siedel 2002, Bagley 2006, 

Bird 2011). Bird & Corozco (2014) beschrijven een volwassenheidsmodel 

dat als illustratief kan worden gezien voor deze literatuur. Hiermee 

kan de volwassenheid van een organisatie op dit gebied worden 

geclassificeerd in vijf stadia. In het eerste stadium wordt recht gezien 

als een noodzakelijk kwaad en is er een zeer laag juridisch bewustzijn. 

De rol van de legal counsel evolueert door de verschillende niveaus 

van reactief en zuiver casusgericht naar ondernemend en proactief, 

met een belangrijke bijdrage aan de strategische besluitvorming van 

51 Scott Simmons en Dinnage (2011, p. 79) noemen de verbreding en 

verzwaring van de rol van bedrijfsjuristen zelfs ‘one of the most 

significant shifts in the legal profession over the past half century’. 

Alhoewel deze claim wellicht ook voor de situatie in de Verenigde 

Staten te stellig is, is de ontwikkeling naar een belangrijkere rol van 

de bedrijfsjurist ook in Nederland, onder invloed van toenemende 

juridisering en een bedrijfsmatigere benadering van het functioneren 

van juridische afdelingen, zeker te herkennen.

52 Zie de uitgebreide uitleg van Brack (2010) over de rol van recht 

in bachelors en masters business administration in Amerikaanse 

universiteiten, https://books2search.com/storage/book_

images/9789001848668_DVB.pdf.
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de organisatie. Het niveau van juridische kennis bij managers en de 

integratie van juridische aspecten in de besluitvorming neemt met 

elk stadium toe. De paralellen met de volwassenheidsmodellen die bij 

risicomanagement worden gebruikt zijn hierbij duidelijk zichtbaar (§ 2.4).

In de Nederlandse literatuur zijn voor de bedrijfsjuridische sector 

enkele voorbeelden te vinden van literatuur met een organisatiekundige 

benadering van de juridische functie (Brack, 2001, Van Leeuwen, 

Van der Staay& Savornik, 2009). Hierin wordt veel aandacht besteed aan 

proactiviteit van juridische afdelingen en integratie met strategische 

besluitvorming. Ook compliance en de verhouding tussen management, 

ethiek, recht en corporate social responsibility zijn terugkerende 

onderwerpen. Juridische risico’s worden genoemd, maar als onderwerp 

niet sterk uitgediept.53 Pas de laatste jaren zijn er voor de Nederlandse 

praktijk enkele specialistische publicaties verschenen op het gebied van 

juridisch risicomanagement, zie hierna § 3.7.

Concluderend ligt de focus in de hiervoor besproken literatuur en 

professionele visies op een systematische aanpak van de juridische 

functie, een proactieve en conflictvoorkomende houding van 

juridische professionals, het optimaliseren van de inzet van beperkt 

beschikbare middelen en het leveren van een bijdrage aan strategische 

besluitvorming door juridische afdelingen. Juridische risico’s worden 

incidenteel benoemd, maar het thema wordt niet sterk uitgediept. 

Een duidelijke link met risicomanagement ontbreekt. Het beeld van 

de praktijk dat op basis van deze literatuur ontstaat, ondersteunt de 

verwachting dat juridisch risicomanagement, als onderdeel van 

het algemene risicomanagement (§ 2.9), in de praktijk nog relatief 

onvolwassen is.

53 Naast bovengenoemde publicaties verschijnen er met enige regelmaat 

publicaties vanuit professionele accountancy- en consultancyfirma’s 

(zie bijvoorbeeld ook Faure 2014) of softwareaanbieders waarbij op 

deelonderwerpen schema’s en afwegingskaders worden gepubliceerd, 

waarbij meer of minder expliciet een verbinding gelegd wordt met 

juridisch risicomanagement. 
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3.4 Loyaliteitsconflicten tussen 
recht en organisatie 

In de literatuur uit de vorige paragraaf over legal management wordt 

aan de praktische implicaties voor juridische professionals van de 

normatieve rol van het recht over het algemeen weinig aandacht 

besteed. Ook een proactieve, ondernemende en creatieve adviseur zal 

regelmatig moeten adviseren dat het recht grenzen stelt, waardoor 

initiatieven niet, of niet in de gewenste vorm, doorgang kunnen vinden. 

Denk voor de bedrijfsjuridische sector bijvoorbeeld aan de grenzen die 

privacyregels kunnen stellen aan een nieuw marketinginitiatief, of de 

grenzen die mededingingsregels kunnen stellen aan de samenwerking 

met externe partijen. Een dergelijk negatief advies van een juridische 

professional kan tot interne spanningen leiden.

Nelson en Nielsen (2000) beschrijven, op basis van onderzoek, 

verschillende basishoudingen die bedrijfsjuridische professionals 

kunnen aannemen: cop, counsel of entrepreneur. Cops vatten hun rol 

op als een soort interne toezichthouder en beperken hun advies tot hun 

juridische mandaat. Counsel combineren juridisch en bedrijfsmatig 

advies. Entrepreneurs worden primair gedreven door strategische, 

bedrijfsmatige doelstellingen en zien recht primair als een instrument 

om deze te bereiken. Welke houding professionals in een gegeven 

situatie innemen is van verschillende factoren afhankelijk, waarbij er 

altijd een wisselwerking is met de rest van de organisatie. Nelson en 

Nielsen schrijven de neiging van juridische professionals om zich in 

bepaalde situaties als entrepreneurs te positioneren en hun adviesstijlen 

daaraan aan te passen, vooral toe aan de wens om te voldoen aan 

verwachtingen van hun interne cliënten en het management:

“We find that lawyers work hard to avoid conflicts with business 
executives; they typically leave the final call on acceptable levels 
of legal risk to the businesspersons involved.”

Enerzijds stellen zij dat dit niet verrassend is, omdat – zeker in de 

situatie in de VS – business lawyers als advocaat alles moeten doen om 

hun interne cliënt van dienst te zijn. Toch voelen deze professionals 

vanuit hun professionele identiteit ook loyaliteit naar het recht. 
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De auteurs zijn het eens met Gordon en Simon (1992) dat er voor deze 

professionals een zekere discretionaire ruimte is om hun rol vorm te 

geven en daarbij aandacht te hebben voor juridische beginselen en 

hogere waarden. Anderzijds bestaat er een dusdanig sterke druk om te 

voldoen aan bedrijfsdoelstellingen dat ze niet optimistisch zijn over de 

kansen dat veel van deze juristen hier in de praktijk in slagen.

Heinemann (2010) beschrijft de spanning voor de bedrijfsjuridische 

sector als de partner-guardian tension en stelt dat in verschillende 

bedrijfsschandalen van de afgelopen decennia general counsel hun 

rol als guardian niet goed hebben vervuld: óf omdat zij geheel buiten 

besluitvorming werden gehouden, óf omdat zij de lastige vragen 

niet hebben gesteld en onvoldoende tegenwicht hebben geboden. 

Hij beschrijft de wenselijke houding van een general counsel als een 

lawyer-statesman, die het evenwicht vindt tussen de belangen van de 

organisatie en het algemeen belang.

De spanning tussen wensen van de organisatie en het recht doet 

zich in alle sectoren van de rechtspraktijk voor. Voor juristen die bij 

overheidsorganen werkzaam zijn, kan deze spanning zich, door het 

sterk gejuridiseerde karakter van de overheid en de rechtsstatelijke 

principes die voor de overheid gelden, eerder en vaker voordoen. 

Wierenga (2016) beschrijft voor overheidsjuristen eveneens de dubbele 

professionele identiteit: zowel dienend ambtenaar – met loyaliteit aan 

de organisatie – als jurist – met een loyaliteit aan het recht –. Juridische 

professionals dienen vanuit deze dubbele identiteit in hun handelen het 

belang dat ze toekennen aan het gewenste overheidshandelen steeds 

af te wegen tegen het belang dat ze toekennen aan een acceptabele 

rechtsomgang. Daarbij spelen factoren als persoonlijke motivatie, sociale 

omgeving, institutionele verhoudingen en de aard en kenmerken van het 

toepasselijk recht een rol.

Van Lochem (2012, p. 7 e.v.) beschrijft verschillende situaties waarin 

overheidsjuristen bij ministeries te maken hebben met tegenstrijdige 

wensen van bewindspersonen en (meerderheden in) het parlement. 

De beschreven casuïstiek maakt duidelijk dat de rechtstaat zeker niet 

in alle gevallen als winnaar uit de bus komt. Hij beschrijft vijf mogelijke 

strategieën die juridisch adviseurs in dergelijke loyaliteitsconflicten 
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– tussen het recht en organisatie – kunnen toepassen: distantiëren, 

adviseren, strategisch handelen, meedenken en alles afwegen.

Van Lochem ziet adviseren als de klassieke strategie van de 

overheidsjurist. De overheidsjurist geeft dan aan wat de juridische 

implicaties zijn van het beleidsvoornemen, maar benadrukt dat de 

bestuurder de verantwoordelijkheid draagt. Wenst die toch door te 

gaan, dan werkt de jurist hier zonder verzet aan mee. Bij distantiëren 

trekt de jurist – of zelfs: de juridische afdeling – zichzelf terug uit het 

adviseringsproces, en bevordert hij dat het advies aan andere, externe 

juristen wordt overgelaten (bijvoorbeeld de landsadvocaat), waardoor 

een advies meer gewicht kan krijgen of anders ontvangen wordt. 

Strategisch handelen is proberen de bestuurder anders te laten 

handelen door hiervoor niet-juridische redenen (bijvoorbeeld hoge kosten 

of politieke gevoeligheid) aan te dragen. Meedenken en meebesturen 

en alles afwegen liggen in elkaars verlengde en zijn strategieën 

waarin de jurist het recht als slechts een van de toetsingskaders 

beschouwt, naast de politieke werkelijkheid, of de regelruimte zo 

oprekt dat hij alsnog tot de gewenste bestuurlijke oplossing kan komen. 

Bij deze strategieën slaat de loyaliteit dus door naar de kant van de 

organisatiedoelen.

De hier beschreven spanning raakt vanzelfsprekend aan de 

integriteit van juridische professionals en sluit aan bij het belang 

van speak up en het bieden van tegenspraak bij risicomanagement. 

Bij geconstateerde strijd met het recht, leidt actief meewerken tot een 

vorm van medeplichtigheid. Bij overheidsjuristen geeft het principe 

van rechtstatelijk handelen deze spanning een extra dimensie, maar 

zij kan zich in alle juridische contexten voordoen, van overheid, 

tot bedrijfsleven, advocatuur en non-profit. In de nasleep van de 

economische crisis van 2008 is de rol van juridische professionals en 

(bedrijfs)advocaten in de private sector in de literatuur onderwerp 

van discussie geweest (Langevoort, 2011): waren zij hiervoor wellicht 

(mede)verantwoordelijk? Ook in de Nederlandse praktijk is deze 

discussie in de vakpers gevoerd.54

54 Zie bijvoorbeeld https://polemiek.com/wp-content/uploads/2017/05/

MR_160708-Winter-interview.pdf (geraadpleegd op 13 november 2019).
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Uit deze literatuur, gecombineerd met de resultaten uit de achtergrond-

interviews (§ 2.7.3), volgt de verwachting dat juristen bij het uitoefenen 

van hun rol regelmatig spanningen ervaren in hun rol als ‘negatief 

adviseur’. De wijze waarop ze daarmee omgaan is afhankelijk van 

het betrokken belang, de aard van de geschonden rechtsregel, de 

persoonlijkheid van de betreffende juridische professional en de (sterkte 

van de) organisatorische positie van de juridische afdeling. In het 

empirische onderzoek heb ik juridische professionals gevraagd naar hun 

ervaringen met en de reacties op negatieve advisering over activiteiten 

van de organisatie.

3.5 Compliance en (risicogebaseerd) 
toezicht

3.5.1 Relevante aspecten
Er is brede consensus dat compliance een essentieel onderdeel is 

van legal (risk) management (zie § 2.5). In veel algemene literatuur 

over risicomanagement wordt non-compliance met regelgeving als 

het voornaamste juridische risico gezien (zie hierna § 3.7). In deze 

literatuur wordt weinig tot geen aandacht besteed aan andere juridische 

aspecten (bijvoorbeeld bescherming intellectuele eigendom, contracten, 

strategische juridische keuzes rondom rechtsvormen, enzovoort).

In wetenschappelijke literatuur wordt aandacht besteed aan de 

verschillende aspecten van compliance, vanuit een veelheid aan 

perspectieven (psychologische, organisatiekundige, rechtssociologische, 

criminologische en antropologische). Gegeven het grote belang van 

compliance heeft dergelijk onderzoek duidelijk raakvlakken met 

juridisch risicomanagement. Zo wordt onderzoek verricht naar de 

vraag hoe professionals, in verschillende sectoren en hoedanigheden, 

op de werkvloer omgaan met regels.55 Dit is, in de terminologie van 

55 Zie bijvoorbeeld Mascini & Bacharias (2012) over de vraag hoe 

vakmensen in gevaarlijke beroepen op de werkvloer omgaan met 

regelgeving op het gebied van veiligheid, of De Winter (2019) over de 

vraag hoe professionals binnen uitvoeringsinstanties omgaan met 

handhaving van regelgeving en beleid in de sociale zekerheid. 
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dit onderzoek, het microniveau van de individuele (uitvoerende) 

professional (§ 1.4). Resultaten van dergelijke onderzoeken maken 

duidelijk dat regelgeving zelden exact zo wordt uitgevoerd als door de 

opstellers beoogd. Redenen hiervoor zijn onder andere dat uitvoerende 

professionals discretionaire ruimte zoeken, wanneer zij het gevoel 

hebben dat de algemene regels niet voldoen voor het specifieke geval 

waar ze mee te maken hebben.

Parker en Nielsen (2012, 2017) introduceren een zogenaamd holistic 
compliance model, dat factoren bevat die compliance bevorderen 

(of juist nadelig beïnvloeden).56 Het beoogt inzichten uit verschillende 

wetenschappelijke disciplines te verenigen en benoemt zowel 

spontane als afgedwongen factoren. Tot de spontane factoren behoren 

onder andere de kennis van en het respect voor wet- en regelgeving 

bij de doelgroep waarvan naleving wordt gevraagd, alsmede hun 

mogelijkheden om aan regelgeving te voldoen (qua beschikbare tijd 

en middelen). Tot de afgedwongen factoren rekenen zij onder andere 

de waarschijnlijkheid van (interne) inspectie en ontdekking door 

toezichthouders en de ernst van sancties.

Bovenstaande inzichten zijn onder meer relevant, omdat een juridische 

afdeling regelmatig als een soort interne regelgever optreedt, wanneer 

zij externe regelgeving via beleidsregels vertaalt naar de organisatie. 

Hiernaast heeft zij een algemene taak om naleving van regelgeving 

door de organisatie te bevorderen. De ‘compliancebereidheid’ binnen 

de organisatie en hieraan gerelateerde factoren zijn dan belangrijk 

voor te maken keuzes en de effectiviteit van een juridische afdeling. 

In de gevalsstudies heeft de focus gelegen op de juridische afdeling 

en haar directe omgeving. Uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit 

en resultaten van de inspanningen van de juridische afdeling op dit 

gebied op de rest van de organisatie valt daarom buiten het kader 

van dit proefschrift. In het empirische onderzoek is er wel aandacht 

geweest voor factoren die compliance bevorderen of belemmeren en 

voor de activiteiten die juridische afdelingen op dit gebied ondernemen. 

56 Het model is voor een belangrijk deel gebaseerd op de zogenoemde 

Tafel van 11 van Ruimschotel (2014).
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Zie in dit verband § 3.7.5, over de methoden en instrumenten van 

juridisch risicomanagement.

Compliance is verbonden met toezicht. De aandacht voor compliance 

binnen organisaties wordt vrijwel altijd bevorderd doordat er sprake is 

van een externe toezichthouder, die bij overtreding van regelgeving, 

zo nodig, sancties kan opleggen, zie ook hierna § 3.5.2. Net zoals een 

juridische afdeling soms als een soort interne regelgever optreedt, 

acteert zij soms, in bepaalde opzichten, als een interne toezichthouder. 

Ook de literatuur over toezicht is uitgebreid (zie o.a. Ruimschotel, 

2014) en bevat aanknopingspunten om aspecten van juridisch 

risicomanagement nader te duiden. De literatuur benoemt, onder andere, 

de spanning die er bestaat tussen het holistisch beschouwen van een 

organisatie en het feit dat een organisatie bestaat uit verschillende 

groepen en individuen, die in hun handelen gestuurd worden door 

verschillende, groeps- en indivduele factoren.

Veel toezichthouders opereren tegenwoordig risicogebaseerd 

(of: risicogestuurd). Dit houdt in dat zij een procesmatige benadering 

hanteren, waarmee, door een combinatie van risico-indicatoren en andere 

signalen, focus wordt aangebracht in de toezichtsinspanningen. Het doel 

is veelal beschikbare middelen zo in te zetten dat naleving zo effectief 

mogelijk wordt bevorderd. Baldwin & Black (2016, p. 569 e.v.) beschrijven 

dat de wijze waarop de (gebieden met de belangrijkste) risico’s bij deze 

werkwijze worden geselecteerd, grote invloed hebben op het uiteindelijke 

toezicht. Een risico dat niet geïdentificeerd wordt, komt niet op de agenda 

en wordt niet onderzocht. Ze beschrijven dat het proces van het kiezen 

van de meest risicovolle gebieden niet neutraal is, maar wordt beïnvloed 

door een groot aantal factoren:

“The discussion above reveals that, in making such decisions, 
regulators may be impacted by a broad array of drivers beyond 
legal mandates, from theories, ideas, and discourses, to 
managerial, functional, and bureaucratic pressures, to information, 
communications and data systems, accountability structures, 
political pressures, and sensitivities regarding certain impacts.”
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Getransponeerd naar de praktijk van juridisch risicomanagement, 

kunnen binnen een organisatie vergelijkbare factoren spelen bij, 

bijvoorbeeld, het vormgeven van een risicosystematiek, het kiezen 

van risicocategorieën, formuleringen van risico-omschrijvingen of 

bepalen van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de juridische 

afdeling in een jaarplan. Dergelijke elementen geven richting aan het 

risicomanagement en beïnvloeden daarmee de mate van aandacht die 

er voor bepaalde risicovormen is. De vaststelling vindt altijd plaats in 

een organisatorische krachtenveld, waar veel verschillende belangen 

een rol kunnen spelen. De vaststelling is daarmee geen neutraal proces, 

maar berust op, in de woorden van Baldwin en Black, tal van value-laden 
decisions.

Er zijn tegelijkertijd wezenlijke verschillen tussen risicogebaseerd 

toezicht door een toezichthouder en juridisch risicomanagement. 

Allereerst opereert een toezichthouder vanuit een externe positie met 

formele bevoegdheden. Een juridische afdeling opereert vanuit een 

interne positie, waarbij deze positie regelmatig niet formeel geborgd is. 

Risicogebaseerd toezicht speelt zich verder af op het macroniveau van 

een maatschappelijke sector, waar juridisch risicomanagement zich 

op het mesoniveau van een (afdeling binnen) een organisatie afspeelt 

(zie § 1.4). Waar risicogebaseerd toezicht voor de toezichthouder tot 

doel heeft om effectief om te gaan met beschikbare middelen, heeft 

risicomanagement voor een organisatie eerder tot doel de organisatie 

geen activiteiten te laten verrichten die de risicobereidheid te buiten 

gaan en in staat te zijn over risico’s (extern) te rapporteren. Een parallel 

is wel dat ook de middelen van een juridische afdeling altijd beperkt 

zijn. Bij haar inspanningen op het gebied van het beheersen van 

risico’s binnen de organisatie zal zij haar aandacht willen richten op de 

gebieden waarvan wordt vermoed dat de meeste nadelige gevolgen voor 

de organisatie kunnen ontstaan. Hierbij kunnen signalen, (impliciete) 

risico-indicatoren, actualiteiten en (verborgen) agenda’s een rol spelen. 

Als gezegd, zijn dergelijke processen niet neutraal en waardevrij, maar 

worden zij beïnvloed door een groot aantal factoren.

Baldwin en Black (2016, p. 582) onderscheiden twee benaderingswijzen 

bij dergelijke selectieprocessen, die twee uitersten van een spectrum 

vertegenwoordigen: een deliberate-constitutive method en een rational-
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instrumental method. De laatstgenoemde is een meer technisch 

georiënteerde methode, die vertrekt vanuit hoofdcategorieën en deze, 

ogenschijnlijk mechanisch, opbreekt in deelaspecten. Zo worden de key 
risks geformuleerd waarop de aandacht gericht wordt. Enerzijds geldt 

dat in werkelijkheid een volledig mechanische en objectieve vertaling 

naar deelaspecten niet mogelijk is. Anderzijds geldt dat hierbij het 

gevaar bestaat dat de hoofdcategorieën niet meer ter discussie worden 

gesteld. Baldwin en Black zijn dan ook kritisch over deze methode 

en verwijzen naar de financiële crisis van 2008, waar vergelijkbare 

methoden weliswaar op bankniveau risico’s identificeerden, maar blind 

bleken voor het systeemrisico van de onderlinge verbondenheid van 

banken.

De eerstgenoemde methode is flexibeler en benadrukt intern en continu 

overleg, waarbij de verschillende factoren zo transparant mogelijk 

worden meegewogen. Bij het besluitvormingsproces rondom het 

effectief inzetten van de beperkte middelen van een juridische afdeling 

bij het risicomanagement lijkt de eerste benaderingswijze dan ook het 

meest passend. Overigens zullen dergelijke discussies altijd complex 

zijn en zullen verschillende actoren er verschillende visies op na kunnen 

houden.

3.5.2 Compliance(risico)management: ISO
Voor het vormgeven van compliance(risico)management binnen een 

organisatie bestaan verschillende handreikingen en richtlijnen. Deze 

zijn veelal geschreven vanuit het perspectief van private organisaties. 

Aan de bijzonderheden van compliance binnen publieke organisaties 

en, bijvoorbeeld, de mogelijkheid dat een organisatie zelf regelgevende 

bevoegdheid heeft, wordt veelal geen aandacht besteed. Mijn 

conclusie is dat elementen van deze literatuur over compliance voor 

publieke organisaties nuttig kunnen zijn, maar dat, onder andere, de 

laagdrempelige bezwaar- en beroepsmogelijkheden en rechtsstatelijke 

principes het thema hierbinnen een bijzonder karakter geven.

Voor compliance(risico)management bestaat er een aparte ISO-richtlijn 

19600, die is afgestemd op ISO 31000 (Bleker-Van Eyk & Hortensius, 

2014). Deze propageert een methodische, risicogebaseerde werkwijze. 

Kern is een systematische en tijdige identificatie van de normen die 

Content.indd   103Content.indd   103 5 Jan 2021   10:44:325 Jan 2021   10:44:32



104 105

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

van toepassing zijn op activiteiten van de organisatie en het nemen van 

passende maatregelen om hieraan te voldoen. De richtlijn hanteert een 

risicogebaseerde benadering, waarin de mate waarin non-compliance 

de doelstellingen van de organisatie zou kunnen beïnvloeden leidend 

is. Aan de complexiteiten die bij het bepalen van een dergelijke risico-

gebaseerde benadering kunnen optreden, zie hiervoor § 3.5.1, wordt 

overigens weinig tot geen aandacht besteed.

Onderstaand worden enkele definities uit ISO 19600 weergegeven.

 � Compliance: meeting all the organization’s compliance obligations

 � Compliance obligation: Compliance requirement or compliance 

commitment (that an organization has to comply with or chooses to 

comply with)

 � Non-compliance: non-fulfilment of a compliance obligation

 � Compliance risk: Combination of the likelihood of occurrence and 

the consequences of noncompliance

Binnen grote financiële instellingen zijn inmiddels omvangrijke 

complianceafdelingen ontstaan, waarvoor toezien op de naleving 

van regelgeving omtrent financieel-economische criminaliteit, 

sanctiewetgeving en marktmisbruik veelal de belangrijkste 

werkzaamheden zijn. Ook veel multinationaal opererende organisaties 

kennen inmiddels aparte complianceafdelingen. Compliance is in 

deze organisaties doorgaans in ieder geval gericht op het naleven 

van anti-omkoopwetgeving, mede omdat Amerikaanse en Britse 

wetgeving57 op dit gebied extraterritoriaal werkt. Bewustzijn van 

de mogelijke risico’s is daarbij onder andere sterk gestimuleerd door 

de schikkingen, terugbetalingen en boetes – ten bedrage van ruim 

€ 1 miljard – die Siemens in 2008 voor een omkoopschandaal in Zuid-

Amerika betaalde. Vast onderdeel van complianceprogramma’s is een 

klokkenluidersregeling. Voor het overige kan compliance ook op sterk 

inhoudelijk gerichte regelgeving zien, bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheid of milieu.

57 Respectievelijk de Foreign and Corrupt Practices Act en de Bribery 

Act.
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Complianceprofessionals hebben regelmatig geen juridische 

achtergrond, maar bijvoorbeeld een bedrijfskundige achtergrond of 

accountancyachtergrond. Compliance met betrekking tot specialistische 

regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van HR, IT of milieu, is in 

veel organisaties belegd bij gespecialiseerde afdelingen. In deze zin 

is compliance als thema, vooral in commerciële organisaties, vaak 

gedeeltelijk of geheel buiten de directe omgeving van de juridische 

afdeling georganiseerd. In de Verenigde Staten wordt mede vanuit de 

Securities en Exchange Commission voor beursgenoteerde organisaties 

bevorderd dat organisaties, naast een complianceprogramma, een 

separate Chief compliance officer (CCO) hebben. In de literatuur bestaat 

discussie of het wenselijk is dat deze rol gecombineerd wordt met die 

van general counsel – wanneer de organisatie daarvoor een voldoende 

omvang heeft –. Een aparte CCO, die direct rapporteert aan het bestuur, 

kan een sterkere positie hebben om compliance binnen een organisatie 

te bevorderen. Een dergelijke functionaris wordt als maatregel ook wel 

opgelegd door een toezichthouder in het kader van een herstelprogramma 

na overtredingen (zie de discussie in Weinstein & Wild, 2013, p. 23).

In het algemeen wordt in de literatuur over compliancemanagement een 

met ISO 19600 vergelijkbare, systematische benadering nagestreefd. 

In theorie is dit relatief eenvoudig; in de praktijk is het bevorderen van 

naleving van regelgeving en beleid in grote organisaties vanzelfsprekend 

complex. Ten aanzien van de reikwijdte van compliance wordt algemeen 

een brede opvatting gehanteerd, die onder non-compliance ook strijd 

met het eigen beleid verstaat. Hieronder kan bijvoorbeeld beleid rondom 

maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid worden 

verstaan. In de literatuur worden hieronder veelal ook organisatorische 

waarden verstaan, die minder omlijnd en concreet zijn vormgegeven. 

In deze studie is het interessant hoe juridische afdelingen en 

professionals hier in de praktijk invulling aan geven. Dit in het licht 

van de vraag wat zij zelf als juridische risico’s zien: alleen strijd met 

‘harde’ wet- en regelgeving, of ook strijd met beleid? Op basis van de 

achtergrondinterviews is de verwachting dat juridische professionals 

de neiging zullen hebben de focus van hun toetsing te leggen op ‘harde’ 

juridische normen en minder op beleid en organisatorische waarden. 

In het verlengde hiervan: naarmate beleid meer kan worden beschouwd 

als een concrete uitwerking van juridische normen, des te meer zullen 
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juridische professionals dit meewegen in hun toetsing. In het empirische 

onderzoek voor deze studie is, om deze verwachtingen te toetsen, 

gezocht naar antwoorden op de vraag hoe breed juridische afdelingen 

en juridische professionals in beleid en uitvoering de reikwijdte van hun 

toetsing zien. Daarnaast heb ik in de analyse aandacht gehad voor de 

in § 3.5.1 genoemde aspecten (factoren die compliance bevorderen en 

activiteiten van de juridische afdeling om compliance te bevorderen).

3.6 Definiëren van juridisch risico

3.6.1 Wenselijkheid definitie
In hoofdstuk 1 heb ik aangegeven dat ik het begrip juridisch risico, 

tenzij anders vermeld, breed en ondogmatisch opvat, waardoor er ook 

juridische aspecten van risico’s onder vallen. Sommige auteurs over 

juridisch risicomanagement pleiten sterk voor een restrictievere definitie 

van juridisch risico, die gebaseerd zou moeten zijn op oorzaken die in de 

juridische sfeer liggen.

De vraag beantwoorden wat een juridisch risico is, is geen proces 

van waarheidsvinding, maar een zoektocht naar (uitgangspunten en 

kaders voor) een definitie die organisaties kan helpen beter om te gaan 

met de juridische uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. Mahler 

concludeerde ruim tien jaar geleden (2007, p. 1) dat er geen algemeen 

erkende of breed gedragen definitie van juridisch risico in omloop 

is. Anno 2020 gaat deze vaststelling nog steeds op. Verschillende 

geïnterviewden hebben in het vooronderzoek aangegeven dat de vraag 

wat een juridisch risico precies is, in organisaties tot lange discussies 

kan leiden, zonder een helder antwoord. Würtz (2007, p. 4) stelt, in een 

behandeling van juridisch risico in de financiële sector vanuit haar 

positie bij de juridische afdeling van de Europese Centrale Bank:

“(…) it has proved difficult to establish a satisfactory definition of 
legal risk. The fact that most, if not all, types of risk (operational, 
credit, market and liquidity risk) contain a legal component makes 
the categorisation difficult. Moreover, not every issue containing 
a legal component should be defined as legal risk.”
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Weinstein en Wild (2013, p. 14) benadrukken het belang van effectief 

juridisch risicomanagement, maar merken eveneens op dat:

“Many commentators on law department management speak of 
‘legal risk’ as if it is an absolute term with a self-evident meaning. 
Of course, this is not the case.”

In de literatuur over juridisch risicomanagement wordt over dit 

kernbegrip uitgebreid gediscussieerd. Opvallend daarbij is dat, zoals 

in de recente versies van ISO 31000 en COSO wel het geval is, het in de 

discussie bij de meeste auteurs (nog) niet gaat over het includeren van 

positieve gevolgen van onzekerheid (§ 2.2).

Vrijwel alle auteurs die zich aan het onderwerp wagen geven aan 

dat de uiteindelijke definitie en operationalisatie van juridisch risico 

contextgebonden is. Ze benoemen, impliciet of expliciet, doorgaans wel 

enkele uitgangspunten of kaders. In de volgende paragrafen vat ik deze 

literatuur samen. Allereerst geef ik de belangrijkste redenen weer die in 

de literatuur worden aangedragen voor het definiëren van juridisch risico.

Anderson en Black (2013, p. 2) stellen:

“Some may question whether a definition is required, however 
without it, the process of identifying risks and the triggers would be 
haphazard.”

Whalley en Guzelian (2017, p. 3) concluderen in dezelfde geest:

“Legal risk definitions are central to proactive legal risk 
management. They set the boundaries for your discussions with the 
business.”

Ze verwijzen hierbij naar Mahler (2007), die stelt dat een taxonomie van 

juridisch risico binnen een organisatie uitputtend moet zijn en elkaar 

uitsluitende indelingen moet kennen (zie ook § 2.7.4) Uit onderzoek (RSG/

BLP 2013 en EY 2016) blijkt dat organisaties hier nog maar beperkt in 

slagen en dat veel juridische professionals weinig vertrouwen hebben 
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in het vermogen van hun organisatie om aan effectief juridisch 

risicomanagement te doen.

Het belangrijkste argument van McGormick (2010, p. 267 e.v.) is dat 

enige vorm van een definitie van juridisch risico noodzakelijk is voor 

een effectieve verdeling van verantwoordelijkheden in het kader van 

(juridisch) risicomanagement. Hij verwijst naar het feit dat financiële 

toezichthouders juridische risico’s, in overeenstemming met Basel II, 

vooral als een onderdeel van operationeel risico beschouwen. Aangezien 

binnen een financiële instelling altijd verschillende afdelingen betrokken 

zijn bij het operationeel risicomanagement, is het zonder heldere 

definitie moeilijk om zinnig te discussiëren over de vraag waar de 

verantwoordelijkheid van de ene afdeling eindigt en die van de andere 

begint. Het gevaar bestaat dan dat belangrijke aandachtspunten tussen 

de wal en het schip vallen (idem Van Esch, 2017, p. 23).

Een definitie is volgens McGormick overigens ook om andere redenen 

nuttig. De visie op de verschillende aspecten van juridisch risico 

kan bijvoorbeeld relevant zijn voor de keuze van externe juridische 

dienstverleners (en de specialismen die zij vertegenwoordigen of 

jurisdicties waarin zij actief zijn). Ook bij het betreden van nieuwe 

markten kan de visie op juridisch risico relevant zijn.58 Een incomplete 

of meerduidige definitie kan de discussie over te nemen beslissingen 

negatief beïnvloeden.

Het wordt dus om verschillende redenen van belang geacht dat 

er binnen een grote organisatie eenduidig en helder kan worden 

gediscussieerd en gerapporteerd over juridische (aspecten van) 

risico’s. Een omschrijving of definitie kan dit ondersteunen en kan, 

onder omstandigheden, bij grote organisaties een toegevoegde waarde 

hebben om overzicht te creëren of communicatie te vergemakkelijken. 

Verschillende geïnterviewden hebben dit in het vooronderzoek 

bevestigd. Misverstanden en spraakverwarring zijn voor een effectieve 

58 Bijvoorbeeld door de indelingen van landen in risicocategorieën 

op basis van de kwaliteit van wetgeving, rechtspraak, corruptie, 

enzovoort, zoals door verschillende consultancybureau’s en 

advocatenkantoren wordt aangeboden. 
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risicomanagementsystematiek onwenselijk. Heldere en werkbare 

definities of omschrijvingen dragen bij aan effectief risicomanagement. 

De vraag óf en, zo ja, welke definitie of omschrijving van juridisch risico 

er in een organisatie wordt gehanteerd, alsmede of deze breed wordt 

herkend en begrepen, was dan ook een kernvraag bij de gevalsstudies.

3.6.2 Oorzaak en gevolg
De basisomschrijving van risico is kans maal gevolg. De kans berust 

hierbij uiteindelijk op een subjectieve inschatting en het gaat 

traditioneel om gevolgen die een negatieve impact hebben op de 

doelstellingen, in brede zin, van een organisatie (§ 2.2). In de literatuur 

worden financieel risico en reputatierisico als twee hoofdvormen van 

risico gezien. Beide typen zijn vernoemd naar de gevolgen die deze 

risico’s vertegenwoordigen (financiële schade en reputatieschade).59 

De vraag is of juridische risico’s op eenzelfde wijze (naar gevolg) 

gecategoriseerd moeten of kunnen worden. Voor dergelijke gevolgen met 

een juridisch karakter kan worden gedacht aan (ontleend aan Van Esch, 

2017, p. 55, Kurer 2015b, p. 99, Wood, 2014, p. 10 e.v.):

 � Een bestuursrechtelijke of strafrechtelijke boete;

 � Andere toezichtrechtelijke maatregelen, zoals het intrekken van een 

vergunning;

 � Schadevergoeding voor het niet naleven van contractuele 

verplichtingen (via een schikking of civielrechtelijke veroordeling);

 � Persoonlijke (civiel- of strafrechtelijke) aansprakelijkheid van 

bestuurders;

 � Interne en externe kosten die gemaakt moeten worden om een 

juridische claim te behandelen (eigen uren, of kosten van een externe 

juridische dienstverlener);

 � Niet-afdwingbaarheid van contracten of zekerheden;

 � Kosten van noodzakelijke herstelacties, zoals het aanpassen 

van juridische documentatie, het informeren van klanten of het 

herbeoordelen van bepaalde beslissingen.

59 Ook gezondheidsrisico en milieurisico zijn bijvoorbeeld gedefinieerd 

op basis van hun gevolgen, zie § 2.7.4.
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Whalley & Guzelian (2017, p. 18) stellen dat een definitie van juridisch 

risico geen betrekking moet hebben op juridische gevolgen, maar op de 

juridische oorsprong van een risico:

“So the starting point for lawyers and operational risk managers is 
to find a way to articulate legal risk clearly, in a way that identifies 
the originating root interactions between law and regulation and 
your business.”

Van juridisch risico is in hun visie bijvoorbeeld sprake wanneer er zich 

negatieve gevolgen voordoen die veroorzaakt zijn door een gebrek aan 

juridisch bewustzijn bij medewerkers in de organisaties, of door juridische 

onzekerheid of ambiguïteit in (nieuwe) wet- en regelgeving.

Er kan bij juridisch risico dus een onderscheid worden gemaakt tussen 

brede, consequentiële definities (mogelijke gebeurtenissen met negatieve 

juridische gevolgen) en smallere, oorzakelijke definities (mogelijke 

gebeurtenissen met negatieve gevolgen, die hun oorsprong vinden 

in juridische aspecten). Omdat alle financiële gevolgen via juridische 

verplichtingen tot stand komen, en er ook bij reputatieschade vaak 

financiële schade ontstaat, kunnen bij een brede definitie van juridisch 

risico op grond van gevolgen (of: een effects-based approach) vraagtekens 

worden gesteld. Zeer veel gebeurtenissen met een negatief financieel 

gevolg kunnen dan immers als een juridisch risico worden bestempeld.

Moorhead en Vaughan (2017, p. 4) beginnen hun rapport over juridisch 

risico(management), gebaseerd op interviews met professionals uit 

34 Britse organisaties, met de vaststelling dat ze binnen organisaties 

zowel bredere (met een consequentieel karakter) als smallere definities of 

omschrijvingen (met een meer oorzakelijk karakter) van juridisch risico 

zijn tegengekomen.60 Onderzochte organisaties die een smallere definitie 

hanteerden, vooral enkele organisaties uit de financiële sector, hadden 

vaker uitgewerkte systemen voor risicomanagement, met daarin andere 

risicocategorieën. Als voordeel van een bredere definitie signaleren ze dat 

dit juristen mogelijk ondersteunt een bredere rolopvatting te hanteren:

60 Alsook organisaties die geen definitie hanteerden. 
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“The broader approach to legal risk definition did not appear 
as well thought out or as organised as narrower approaches, 
but did allow the proponents of that approach to advocate a 
more mainstream role for legal personnel in understanding and 
‘catching’ legal risk before it caused the business problems.”

De vraag kan echter worden gesteld of het door Moorhead en Vaughan 

genoemde voordeel (een brede opstelling van juristen) opweegt tegen 

de nadelen van de (extreem) brede scope die een definitie op basis van 

gevolgen met zich meebrengt. McGormick (2010, p. 273) is hierover 

stelliger:

“The effects-based approach has superficial attractions, but is 
flawed.”

Het verschil tussen de twee vormen kan worden toegelicht aan de 

hand van de ‘levensloop’ van een nieuw initiatief dat risico’s met 

zich meebrengt. Oorzakelijke definities beogen een omschrijving te 

geven die aansluit op juridisch relevante aspecten in de beginstadia. 

Consequentiële definities sluiten aan bij negatieve juridische gevolgen, 

die per definitie in een later stadium optreden. Onderstaande, virtuele 

levensloop van een nieuw zakelijk initiatief verduidelijkt het verschil 

tussen oorzakelijke en consequentiële definities. 
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Tabel 1 Virtuele levensloop van een juridisch risico, 

in verhouding tot risicodefinities

Er ontstaat een 

(idee voor) een 

nieuwe activiteit. 

Er vinden 

oriënterende 

gesprekken met 

potentiële partners 

plaats.

Het initiatief krijgt 

vorm, er wordt 

een juridische 

structuur gekozen 

en vormgegeven, het 

initiatief dient in deze 

fase zo te worden 

ingericht dat aan 

wettelijke regels wordt 

voldaan. Er vinden 

onderhandelingen 

en contractsvorming 

plaats.

De activiteit wordt daadwerkelijk uitgevoerd, 

waarna problemen kunnen ontstaan, zoals:

1: De gekozen structuur blijkt strijd op 

te leveren met de doelstellingen van de 

organisatie, of er blijkt sprake van non-

compliance, leidend tot een sanctie van een 

toezichthouder

Of 2: de contracten blijken nadelige 

clausules te bevatten, die vermeden hadden 

kunnen worden, waardoor ongewenste 

aansprakelijkheid ontstaat

Of 3: Er ontstaat ruzie tussen de partners, 

waardoor de samenwerking slecht loopt. 

De prestaties vallen hierdoor tegen en de 

organisatie gaat failliet.

Tijdsverloop

Oorzakelijke definities

Bakenen af op basis van oorzaken met een 
juridisch element, die zich per definitie in 
de ontstaansfase voordoen. Onvoldoende 
bewustzijn – of zelfs onverschilligheid 
ten aanzien – van juridische aspecten, 
dan wel onvoldoende begrip of juridische 
expertise bij het maken van keuzes omtrent 
juridische aspecten kunnen in deze fase 
zorgen voor kansen op gebeurtenissen 
met mogelijk negatieve gevolgen voor de 
doelstellingen van de organisatie. Adequaat 
juridisch handelen kan in deze fase risico’s 
verminderen.

Consequentiële definities

Bakenen af op basis van nadelige gevolgen 

met een juridisch element. Deze doen zich per 
definitie in een latere fase van initiatieven voor. 
De oorzaken zijn in deze fase doorgaans nog 
maar moeilijk weg te nemen of te beïnvloeden. 
Adequaat juridisch handelen kan soms de 
gevolgen nog beperken.
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Het belangrijkste verschil is hiermee dat consequentiële definities 

een groot aantal situaties kunnen omvatten, waaronder ook situaties 

die met juridische aspecten uit de beginfase weinig of niets van doen 

hebben. Bij situatie 1 en 2 in de derde kolom is bijvoorbeeld sprake van 

een oorzaak die door inzet van adequate juridische expertise (in de 

beginfase) vermeden had kunnen worden. Bij situatie 3 is er weliswaar 

een negatief juridisch gevolg (faillissement), maar de oorzaak hiervan 

ligt niet zozeer in juridische aspecten die door de inzet van juridische 

expertise vermeden hadden kunnen worden. Daarmee bakent een 

consequentiële definitie weinig af. Dit is het belangrijkste bezwaar dat 

de voorstanders van een oorzakelijke definitie tegen deze wijze van 

definiëren hebben. Overigens is niet elke definitie of omschrijving scherp 

in te delen als oorzakelijk of consequentieel.

3.6.3 Bestaande definities
In de literatuur worden verschillende definities van juridisch risico 

beschreven. Veruit de meeste literatuur over juridisch risico is 

geschreven vanuit het perspectief van de financiële sector, waar 

rapportage over risico’s grote invloed heeft op de waardering van de 

financiële positie en het vereiste kapitaalbeslag. Als referentiepunt 

wordt vaak het Basel II-akkoord uit 200461 genoemd. Hierin wordt 

juridisch risico beschreven als een variant van operationeel risico 

(Basel II, 2005, p. 140, voetnoot 97), maar niet scherp gedefinieerd:

“Legal risk includes, but is not limited to, exposure to fines, 
penalties, or punitive damages resulting from supervisory actions, 
as well as private settlements”

Kurer (2015b, p. 99), zelf als voormalig topman van UBS afkomstig 

uit de financiële sector, geeft geen expliciete definitie van juridisch 

risico en maakt geen scherp onderscheid tussen juridisch risico 

en compliancerisico. Juridische risico’s zijn in zijn visie mogelijke 

gebeurtenissen met negatieve juridische gevolgen, die verbonden 

zijn aan het over treden van verschillende typen normen (“laws, 
regulations, governance rules, contracts, self-regulation, soft laws 

61 In 2005 is een update verschenen, waar hier uit geciteerd wordt, zie in 

de literatuurlijst de vermelding bij Basel II, 2005. 
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and ancillary rules”). Daarmee hanteert hij een zeer brede opvatting van 

juridische risico, waarbij er in de praktijk van financiële instellingen, 

die veelal verschillende risicocategorieën hanteren, al snel overlap kan 

ontstaan met andere categorieën.

Westerink en Winter (2009, p. 46) omschrijven juridisch risico als volgt:

“Een juridisch risico is het product van de kans dat de gewenste 
juridische kwaliteit van een product of dienst niet wordt gehaald en 
de ernst van de gevolgen daarvan.”

Deze definitie heeft door het ‘gebrek aan gewenste kwaliteit’ een 

oorzakelijk karakter. Het gebruik van ‘gewenste’ lijkt te duiden op een 

bewuste afweging.62 Dit zou bij een strikte lezing betekenen dat aspecten 

waaraan simpelweg geen aandacht wordt besteed nooit een juridisch risico 

zouden zijn. In ‘gewenst’ kan in de praktijk ook al een afweging vervat 

zitten rondom de vraag welke risico’s aanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld: 

‘Gelet op onze organisatie – en impliciet: onze risicobereidheid – willen 

we dat in onze contracten minimaal deze bepalingen zijn opgenomen; de 

gewenste juridische kwaliteit van de contracten.’ Volgens de gebruikelijke 

methodieken voor risicomanagement volgen afwegingen omtrent 

risicoacceptatie pas ná een inventarisatie van risico’s.

Een werkgroep van het Banking Law Committee van de International 

Bar Association (IBA) formuleerde voor de financiële sector de volgende, 

veel geciteerde63 omschrijving (MacCormick 2010, p. 277):

“Legal risk is the risk of loss to an institution which is primarily 

caused by:
(a) a defective transaction; or
(b) a claim (including a defence to a claim or a counterclaim) being 

made or some other event occurring which results in a liability 
for the institution or other loss (for example, as a result of the 
termination of a contract); or

62 Tenzij “gewenst” onpersoonlijk en objectief zou moeten worden opgevat, 

maar dan is de vraag wat de objectieve norm is.

63 Zie bijvoorbeeld Anderson & Black (2014, p. 2) en Whalley & Guzelian 

(2017, p. 11).
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(c) failing to take appropriate measures to protect assets (for 
example, intellectual property) owned by the institution; or

(d) change in law.”

Vooral a, c en d hebben oorzaken die beïnvloed kunnen worden door 

inzet van juridische expertise. Hoewel de definitie beoogt oorzakelijk 

te zijn, geldt voor onderdeel b dat een claim in de praktijk een veelheid 

aan oorzaken kan hebben. In het commentaar (McGormick 2010, p. 279) 

wordt opgemerkt dat dit onderdeel vooral werd opgenomen omdat de 

markt claims doorgaans als juridische risico’s aanmerkt.

Vanuit ISO-verband is een richtlijn over juridisch risicomanagement 

in voorbereiding. Naar verwachting wordt deze richtlijn per 2021 

gepubliceerd. Deze richtlijn kan als een verbijzondering van de 

algemene ISO-richtlijn 31000 over risicomanagement worden 

beschouwd.64 De concept-definitie van juridisch risico is afgeleid van 

de algemene ISO-definitie en includeert derhalve ook positieve gevolgen 

van onzekerheid:

“The effect of the uncertainty on the organizations objectives 
related to legal, regulatory and contractual matters.”

Deze definitie is door het gebruik van ‘related to’ breed omschreven 

en niet duidelijk oorzakelijk of consequentieel geformuleerd. De 

toelichting hanteert een ruime opvatting van het begrip juridisch 

risico en heeft eerder een consequentieel karakter. Bij contractuele 

kwesties kan het bijvoorbeeld gaan om het onvoldoende monitoren van 

contractverplichtingen, het aangaan van niet-afdwingbare contracten, 

of er niet in slagen contractverplichtingen af te dwingen. Hieraan kan 

een veelheid aan oorzaken ten grondslag liggen.

Whalley en Guzelian vertrekken eveneens vanuit het perspectief van 

juridisch risico als een variant van operationeel risico. Zij stellen als 

overkoepelende definitie van juridisch risico voor:

64 In het kader van dit onderzoek kreeg ik via de Nederlandse ISO-

lidorganisatie, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie 

Instituut (NEN), inzage in de concept-richtlijn.
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“Legal risk is the risk of financial or reputational loss that can 
result from lack of awareness or misunderstanding of, ambiguity 
in, or reckless indifference to, the way law and regulation apply to 
your business, its relationships, processes, products and services.”

De definitie wordt uitgewerkt in verschillende subcategorieën:

1. Legislative/ regulatory risk

Risico’s, verbonden aan het niet voldoen aan wet- en regelgeving

2. Non-contractual obligations risk

Risico’s die aansprakelijkheid tot gevolg hebben, wegens het 

niet voldoen aan niet-contractuele zorgplichten, gedragscodes of 

vergelijkbare normen.

3. Contractual risk

Risico’s verbonden aan onduidelijkheden of gebreken in contracten 

en hieraan verbonden zekerheden.

4. Dispute risk

Risico’s verbonden aan een onjuiste, of juridisch onverstandige 

behandeling van geschillen (bijvoorbeeld termijnoverschrijdingen, 

onjuiste wijze van verweer voeren, of geen gebruik maken van 

procedurele mogelijkheden).

5. Non-contractual rights risk

Deze categorie omvat vooral risico’s die voortvloeien uit onvoldoende 

bescherming van intellectuele eigendom van een organisatie.

Deze definitie heeft van alle omschrijvingen en definities in de literatuur 

het duidelijkst een oorzakelijke karakter. Het handboek van Whalley 

& Guzelian richt zich op juridisch risicomanagement in commerciële 

ondernemingen. Voor publieke organisaties is aansprakelijkheid voor 

publiekrechtelijke rechtshandelingen nog een voor de hand liggende, 

zesde categorie. Wanneer deze wordt toegevoegd, ontstaat een schema 

dat voor publieke en private organisaties vrijwel alle denkbare negatieve 

juridische gevolgen schematisch en gecategoriseerd weergeeft, 

vertrekkend vanuit een oorzakelijke definitie:
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Figuur 8 Uitgewerkte, oorzakelijke definitie van juridisch 

risico, gebaseerd op Whalley & Guzelian, 2017
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3.6.4 Juridisch risico: conclusie
Juridisch risico is een diffuus begrip, waarover in de literatuur 

geen consensus bestaat. Definiëren van juridisch risico is complex. 

Er kunnen verschillende wijzen van definiëren worden onderscheiden. 

Oorzakelijke definities vertrekken vanuit oorzaken met een juridisch 

karakter, consequentiële definities vanuit juridische gevolgen. 

Alleen de ISO-definitie van juridisch risico (nog niet gepubliceerd) 

includeert hierbij ook positieve gevolgen in het risicobegrip. In de 

literatuur wordt in discussies over juridisch risico(management) over 

het algemeen slechts uitgegaan van mogelijke gebeurtenissen met 

negatieve gevolgen.
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In alle visies op juridisch risico is er een belangrijke rol voor de 

gevolgen van het overtreden van normen (of: non-compliance). 

Volgens de meeste auteurs kan compliancerisico worden gezien als 

een onderdeel van juridisch risico.65 Opvallend is dat in de huidige 

COSO- en ISO-systematiek compliancerisico wel als een aparte risico-

categorie wordt gezien, maar juridisch risico niet. Kurer (2015, p. 2) 

ziet de twee begrippen als onderling nauw verweven en vindt dat een 

scherp onderscheid niet te maken is.

Het kan voor discussies over mogelijke risico’s nuttig zijn om te 

onderscheiden tussen risico’s waarvan de oorzaken primair een 

intern karakter hebben – en die daarmee door eigen handelen 

vermijdbaar zijn – en risico’s waarvan de oorzaken een extern karakter 

hebben – waarop geen of slechts zeer beperkt invloed mogelijk is –. 

Wanneer we dit onderscheid toepassen op de definitie van Whalley 

en Guzelian kan dit als volgt worden beschreven.

 � Intern juridisch risico: een gebrek aan kennis of bewustzijn, 

dan wel onverschilligheid met betrekking tot het recht en de 

toepasselijkheid daarvan op activiteiten van de organisatie bij 

beslissingen of handelingen door medewerkers (waaronder het nalaten 

van een effectieve inzet van beschikbare juridische instrumenten, 

zoals aansprakelijkheidsbeperkingen, of het niet naleven van 

regelgeving).

 � Extern juridisch risico: onduidelijkheid of ambiguïteit met 

betrekking tot hoe het recht zal worden toegepast op de organisatie 

( juridische onzekerheid, al dan niet gecombineerd met onzekerheid 

over de feiten) en in het verlengde: reële en relevante wijzingen in 

overheidsbeleid, wet- en regelgeving of jurisprudentie (en de wijze 

waarop die wordt uitgelegd)

Vanuit het perspectief van proactief juridisch risicomanagement is 

de voorkeur van verschillende auteurs voor een oorzakelijke definitie 

te begrijpen. Dergelijke definities bakenen beter af en kunnen, door 

65 Soms – deels – onder een andere benaming, zoals legislative risk of 

regulatory risk. 
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de focus op de ontstaansfase, meer richting geven aan juridisch 

risicomanagement. In deze fase zijn maatregelen immers het meest 

effectief. De juridische functie staat binnen een organisatie echter niet 

op zichzelf. In de literatuur wordt slechts weinig aandacht besteed 

aan de verhouding tot andere risicocategorieën en de gehanteerde 

risicomanagementsystematiek binnen organisatie. Als er binnen 

een organisatie met – bijvoorbeeld – de risicocategorieën Inkoop, 
Verkoop, Milieu, Personeel en Technisch een goede dekking van 

alle activiteiten wordt bereikt en deze categorieën goed worden 

begrepen, is het de vraag of het opnemen van een categorie juridisch 

risico meerwaarde heeft, gezien het diffuse karakter van dit begrip. 

Uit de boekhoudkundige regels volgt weliswaar dat voor aanhangige of 

dreigende claims, waarbij de slagingskans op > 50% wordt geschat, een 

voorziening moet worden getroffen, maar hiervoor is de term juridisch 

risico niet per se noodzakelijk. Juridische aspecten kunnen mijns inziens 

dan ook onderdeel uitmaken van andere risicocategorieën, zonder dat dit 

in de weg staat aan effectieve identificatie en beheersing van juridische 

aspecten van risico’s. Voordeel van een dergelijke, brede benadering 

kan zijn dat het een brede rolopvatting van juridische professionals naar 

de organisatie legitimeert (‘Alle risico’s hebben juridische aspecten, 

dus betrokkenheid van juridische professionals is bij alle belangrijke 

inschattingen en beslissingen rondom risico’s noodzakelijk.’)

De conclusie is verder dat, gezien het diffuse karakter en het 

ontbreken van (consensus over) een definitie, het gebruik van de term 

juridisch risico in een risicosystematiek zonder nadere toelichting 

in ieder geval onverstandig is. Werkbaarheid, begrijpelijkheid en 

het vergemakkelijken van communicatie dienen bij het beoordelen 

van de geschiktheid van definities en risicocategorieën voorop te 

staan. Juridisch risicomanagement moet niet worden opgevat als het 

management van juridische risico’s (juridisch risicomanagement), 

maar als de bijdrage van juridische afdelingen en professionals aan het 

algemene risicomanagement (juridisch risicomanagement). In deze 

studie wordt de term juridische risico’s, tenzij anders vermeld, breed en 

ondogmatisch opgevat: mogelijke gebeurtenissen met gevolgen voor 

organisatorische doelstellingen waarbij juridische aspecten relevant 

zijn (mogelijke alternatieve benamingen zijn: juridisch relevante risico’s, 

juridische aspecten van risico’s).
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De vraag óf en, zo ja, welke definitie van juridisch risico (en compliance-

risico) er in een organisatie wordt gehanteerd, alsmede of die definitie 

breed wordt herkend en begrepen, is een belangrijk onderwerp bij de 

gevalsstudies. Op basis van het vooronderzoek en de literatuuranalyse 

is de verwachting dat er tussen organisaties in de Nederlandse 

rechtspraktijk op dit gebied grote verschillen bestaan (variërend van: 

geen definitie, een brede of een smalle definitie). De verwachting 

is verder dat de bank, als financiële instelling, de meest uitgewerkte 

systematiek en categorisering van risico’s heeft. Uit de literatuuranalyse 

en de achtergrondinterviews volgt voor organisaties buiten de financiële 

sector geen duidelijk beeld.

3.7 Juridisch risicomanagement

3.7.1 Inleiding
In deze paragraaf analyseer ik de specialistische literatuur over juridisch 

risicomanagement. In het Nederlandse taalgebied zijn hierover tot 

dusver slechts enkele publicaties verschenen (NGB 2015, Van Esch 

2017, Timmer & Mein 2018, hoofdstuk 3). In de internationale literatuur 

is iets meer te vinden, waarbij herhaald wordt dat veel literatuur 

berust op persoonlijke ervaringen en expertise van de auteur(s), zonder 

basis in onafhankelijk, empirisch onderzoek. De hiervoor genoemde, 

verkennende studie van Moorhead en Vaughan (2015) naar de Britse 

praktijk is een van de weinige onafhankelijke, wetenschappelijke 

studies. Juridisch risicomanagement werd hierin door geïnterviewden 

enerzijds gezien als een strategisch proces dat het bestuur van de 

organisatie moet faciliteren en van informatie voorzien om de juiste 

beslissingen te nemen. Anderzijds werd het gezien als een meer 

procesmatige benadering, gericht op het identificeren en beheersen 

van juridische risico’s. De conclusie van het rapport is dat juridisch 

risicomanagement als discipline nog in de kinderschoenen staat, maar 

dat bekendheid en het belang hiervan zullen toenemen. Het verschijnen 

van de concept-ISO-richtlijn (volgens planning in 2021) kan als een 

bevestiging worden gezien van deze ontwikkeling.66

66 Er is overigens nog een eerdere – zeer beknopte – Australisch/ 

Nieuw-Zeelandse standaard over legal risk management uit 2007 

(SA, 2007), die indirect gebaseerd is op ISO 31000. 
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3.7.2 Juridisch risicomanagement: kern
Een overkoepelende conclusie is dat het bij veel van de beschikbare 

documentatie en literatuur gaat om vertalingen van principes van 

algemeen risicomanagement naar de praktijk van juridische afdelingen 

en juridische professionals. In deze paragraaf vat ik de kern van juridisch 

risicomanagement samen, zoals die in de literatuur wordt beschreven. 

Als redenen voor de opkomst van juridisch risicomanagement 

noemen alle auteurs in grote lijnen dezelfde factoren: de opkomst van 

risicomanagement als discipline in het management van organisaties, 

toenemende juridisering, toenemende claim- en mediacultuur, hogere 

boetes bij non-compliance en, in reactie hierop, de noodzaak van 

– en een beweging naar – een meer bedrijfsmatig en systematisch 

opererende juridische afdeling (zie onder meer Wood 2015).

Zoals in hoofdstuk 1 al toegelicht, hebben juridische afdelingen en 

juridische professionals altijd al bijgedragen aan het identificeren en 

beheersen van risico’s, lang voordat er sprake was van de opkomst 

van risicomanagement. In grote organisaties met een eigen juridische 

afdeling is er dan ook altijd sprake van activiteiten die tot het domein 

van juridisch risicomanagement kunnen worden gerekend, ook wanneer 

deze term ontbreekt in het managementvocabulaire. Zie ook Corvellec 

(2009, p. 285), die stelt dat risicomanagement ook impliciet kan zijn. 

Volgens de in deze studie gehanteerde werkdefinitie is er pas sprake 

van volwaardig juridisch risicomanagement als er een systematische 

benadering van risico’s door de juridische afdeling is, met een duidelijke 

verbinding met het algemene risicomanagement van de organisatie. 

Bij de gevalsstudies is er wel nadrukkelijk aandacht geweest voor 

activiteiten die tot impliciet juridisch risicomanagement kunnen worden 

gerekend.

Whalley en Guzelian (2017) introduceren in hun Legal risk management 
handbook een vijfstappenmethode voor juridisch risicomanagement, 

die expliciet ontleend is aan een combinatie van COSO en ISO 31000.
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Figuur 9 Vijf stappen van legal risk management volgens 

Whalley & Guzelian, 2017, p. 54

1. Identify
Work through 

which business 
processes and 
practices could 
result in legal 

risk

2. Analyse 
Rate the direct 
financial and 

indirect 
impact of each 
potential risk

3. Evaluate 
Compare your 

legal risk 
portfolio and 

prioritize next 
actions

4. Treat 
Investigate 

and improve 
the legal risk 

control 
environment

5. Review
Set up Key Risk 
Indicators and 
riskmodels to 

monitor 
ongoing and 

potential 
exposure

Output

Legal risk 
register

Output

Legal risk 
quantification

Output

Legal risk 
comparison 
and reports

Output

Control 
evaluation 
and linked 
actions

Output

Legal risk 
dashboards 
and predictive 
models

Uitgangspunt bij deze systematiek is dat kansen en gevolgen 

bij juridische risico’s zoveel mogelijk worden gekwantifi ceerd. 

Hulpmiddelen hierbij zijn scenario-analyses en risicomatrices, waarbij 

met betrekking tot deze laatste wordt gewezen op de eerder beschreven 

beperkingen en valkuilen (zoals verschillen in interpretatie en range 
compression, zie § 2.7.8)

De Key Risk Indicators van stap 5 kunnen worden gevormd door 

datapunten uit organisatorische processen en dienen te worden 

afgestemd op de context. Voorbeelden van datapunten zijn de aantallen 

contracten van een bepaald type die zonder maatwerkvoorwaarden 

worden gesloten,67 aantallen klachten, claims, bezwaren, of de mate 

waarin medewerkers compliancetrainingen op gewenste onderwerpen 

hebben gevolgd. De onderliggende data kunnen in de visie van 

Whalley en Guzelian uiteindelijk onderdeel worden van modellen met 

een voorspellend karakter; al erkennen ze dat deze activiteit in de 

beroepspraktijk nog een embryonaal karakter heeft (2017, pp. 73-76).

67 Waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de algemene voorwaarden. 
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Kurer (2015b, p. 57) beschrijft een vergelijkbare, cyclische aanpak en 

introduceert hiertoe een Strategic Legal Risk Management Tool:

Figuur 10 Strategic legal risk management tool  

(Kurer 2015b, p. 57)
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Uitgangspunt hierbij is eveneens dat juridische risico’s zoveel mogelijk 

worden gekwantificeerd. Dit kan complex zijn, omdat risico’s een 

sterk kwalitatief, principieel of ethisch karakter kunnen hebben. 

Bovendien is er regelmatig sprake van unieke casuïstiek, zonder 

historische precedenten. Desalniettemin kunnen risico-inschattingen 

vaak aanmerkelijk worden verbeterd door grondig kwalitatief onderzoek, 

gecombineerd met datacollectie en -analyse.
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Kernpunten van Kurer zijn het belang van goede informatievoorziening 

en rapportagelijnen. Hij benoemt als een van de belangrijkste gevaren 

voor een organisatie: het ontstaan van information cocoons in een 

organisatie. Dit begrip ontleent hij aan Sunnstein (2006), die deze als 

volgt omschrijft:

“Information cocoons are communication universes in which we 
hear only what we choose to hear and only what comforts and 
pleases us, warm and friendly places where everyone lives on 
limited information and shared views.”

Technologie is in zijn visie in toenemende mate een onderdeel van een 

goede informatievoorziening en een van de middelen die het ontstaan 

van information cocoons kan helpen voorkomen. In de huidige situatie 

ontbreekt bij veel organisaties bijvoorbeeld eenvoudig inzicht in het 

aantal contracten en de voorwaarden die daarbij gebruikt zijn, het 

aantal lopende claims, of de bevoegdheidsverdeling in de organisatie 

(Timmer, 2016). In de overheidspraktijk ontbreekt vaak overzicht over 

de (afwijzings- of toewijzings)gronden die bij beslissingen worden 

gebruikt. Wanneer dergelijke data door technologische ondersteuning 

eenvoudiger beschikbaar zijn, kan meer inzicht ontstaan in het 

functioneren van de organisatie en de daarbij behorende risico’s. 

Ook Mahler (2010) stelt dat technologie een belangrijke impuls kan 

(en moet) zijn voor de kwaliteit van informatievoorziening en daarmee 

voor de effectiviteit van juridisch risicomanagement.

De methodieken van Whalley & Guzelian en Kurer zijn representatief 

voor het denken over juridisch risicomanagement. De publicaties 

van Van Esch (2017), Wood (2014) en McGormick (2010) gaan op 

vergelijkbare wijze uit van een systematische, cyclische benadering. 

De concept-ISO richtlijn over juridisch risicomanagement, ten slotte, 

sluit vanzelfsprekend geheel aan bij de ISO-richtlijn over algemeen 

risicomanagement (ISO 31000). Vanuit een analyse van de interne en 

externe context van de organisatie dienen criteria voor juridische risico’s 

te worden opgesteld, waarna de juridische risico’s kunnen worden 

geïdentificeerd en geprioriteerd. Hierna kunnen beheersmaatregelen 

worden getroffen, waarna monitoring en rapportage plaatsvindt. Evenals 

in de literatuur over algemeen risicomanagement worden de mate van 
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systematiek, proactiviteit en integratie in strategische besluitvorming 

als belangrijke indicatoren voor volwassenheid gezien.

In het verlengde van wat in § 3.6.4 werd geconcludeerd, is opvallend 

dat in de bestudeerde literatuur over juridisch risicomanagement 

weinig aandacht wordt besteed aan de aansluiting bij de algemene 

risicomanagementsystematiek binnen een organisatie. Waar in de 

literatuur over algemeen risicomanagement weinig aandacht wordt 

besteed aan juridisch risico en de rol van de juridische afdeling – terwijl 

juridische risico’s blijkens onderzoek wel als zeer urgent en belangrijk 

worden gezien – besteedt de literatuur over juridisch risicomanagement 

omgekeerd dus weinig aandacht aan de verbinding met andere 

perspectieven.

Samengevat zijn de uitgangspunten in de literatuur en standaarden 

over juridisch risicomanagement volledig gebaseerd op de principes 

van algemeen risicomanagement en bestaan er tussen de verschillende 

visies geen essentiële verschillen. Dat aan de aansluiting bij het 

algemene risicomanagement van de organisaties in de literatuur over 

juridisch risicomanagement weinig aandacht wordt besteed, herbergt 

het gevaar dat juridisch risicomanagement op zichzelf weer een silo 
wordt, hetgeen vanuit het principe van integraal risicomanagement 

contraproductief is. In het empirisch onderzoek is onderzocht of en, zo ja, 

op welke wijze juridische afdelingen systematisch risico’s identificeren 

en beheersen. Daarbij heb ik nadrukkelijk ook aandacht gehad voor de 

aansluiting bij het algemene risicomanagement.

3.7.3 Juridisch risicomanagement: relevante 
organisatorische factoren

In de literatuur worden verschillende factoren genoemd, die het aantal, 

diversiteit en de complexiteit van juridische risico’s – en daarmee van 

het juridisch risicomanagement – kunnen beïnvloeden. De mate van 

regulering wordt algemeen als een van belangrijkste factoren gezien. 

Naast de publieke sector (zie § 2.6.2 en § 3.3), worden de financiële, 

farmaceutische en telecomsector daarbij veelal als voorbeelden van 

sterk gereguleerde sectoren genoemd. De financiële sector is daarbij 

waarschijnlijk koploper (Van Esch 2017, p. 17). Naast de specifieke 

verplichtingen die gelden rondom risicomanagement (§ 2.5), wordt de 
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algemene mate van regulering door veel auteurs dus als een belangrijke 

factor gezien. Gezamenlijk duid ik dit hierna aan met het toepasselijke 

normenkader.

Toepasselijk normenkader: omvat zowel de algemene mate van 

regulering die op een organisatie van toepassing is, als de specifieke 

verplichtingen rondom risicomanagement.

Omvang en organisatiestructuur worden (zie ook § 2.7.2 en § 2.9) 

algemeen beschouwd als belangrijke factoren die de complexiteit van 

het juridisch risicomanagement beïnvloeden (zie bijvoorbeeld Whalley 

& Guzelian, 2017, p. XI). In de terminologie van de ISO-concept-richtlijn 

kan dit worden geschaard onder de interne context van de organisatie.

Omvang van de organisatie is een zeer logische complicerende factor. 

Grote organisaties ondernemen veel activiteiten en hebben veel 

medewerkers die, door rechtshandelingen of feitelijke handelingen, 

juridische verplichtingen voor de organisatie kunnen scheppen. 

Grote organisaties kennen ook, vaker dan kleine organisaties, een breed 

spectrum aan activiteiten, waardoor er veelal een grote diversiteit 

aan juridische risico’s aanwezig zal zijn. Een juridische afdeling zal 

de beperkt beschikbare tijd en inzet van juridische professionals over 

deze diversiteit aan risico’s effectief moeten verdelen. Daarvoor moeten 

continu afwegingen tussen juridische risico’s van verschillende aard en 

omvang worden gemaakt.

Ook de organisatiestructuur beïnvloedt de complexiteit van het juridisch 

risicomanagement. Juridische risico’s binnen een organisatie die uit 

veel verschillende onderdelen bestaat, vallen lastiger te beheersen 

dan binnen een organisatie die eenvoudiger gestructureerd is. Dit 

geldt nog sterker wanneer organisatieonderdelen zich op verschillende 

locaties bevinden. Afstemming en overleg worden dan door fysieke 

barrières bemoeilijkt. Wanneer een organisatie actief is in meerdere 

jurisdicties is dit een additionele complicerende factor. Aan activiteiten 

in specifieke landen kunnen bovendien extra risico’s verbonden zijn. 

Denk hierbij aan een verhoogd risico op corruptiepraktijken in Rusland 

(Whalley & Guzelian 2017, p. 37), of Hongarije (Kurer 2015b, p. 17), of 
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reputatieschade verbonden aan het sluiten van samenwerkingen met 

Chinese (staats)bedrijven.

Een andere factor, die in de achtergrondinterviews verschillende 

malen expliciet is genoemd, is dat het groot verschil kan maken of 

een organisatie organisch is gegroeid door stapsgewijze uitbreiding, 

of sprongsgewijs door fusies en overnames (zie Timmer & Mein 2018, 

p. 235). In het eerste geval kan er in hoge mate sprake blijven van 

een eenvormige bedrijfscultuur. In het laatste geval moeten vaak 

verschillende organisatieculturen, inclusief managementtradities, 

worden geïntegreerd. Dit zijn doorgaans complexe en langdurige 

processen, die het voeren van een organisatiebreed beleid rondom 

(juridische) risico’s bemoeilijken. Het maakt dus verschil hoe uitbreiding 

van de organisatiestructuur tot stand komt.

Ook het aantal, de aard en de diversiteit van contractrelaties zijn 

relevante factoren. Voor organisaties die een beperkt aantal contract-

partners hebben, of in hoge mate gestandaardiseerde producten of 

diensten leveren, is het bewaren van overzicht relatief eenvoudig. 

Voor organisaties die een grote diversiteit aan contracten en contract-

relaties hebben, is dit zeer complex (zie ook § 2.7.2). Standaardiseren 

van contracten en het beperken van afwijkingen zijn in de praktijk 

veelvoorkomende strategieën om contractrelaties beheersbaar te houden. 

De aard van contracten speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer een 

organisatie sterk afhankelijk is van dienstverleners die in de positie 

zijn om in contracten vooral inspanningsverplichtingen op te nemen, 

bijvoorbeeld voor softwareontwikkeling, is dat doorgaans risicovoller dan 

een organisatie die in staat is in haar contracten met dienstverleners of 

leveranciers harde resultaatverplichtingen op te nemen.

In het empirisch onderzoek is aandacht geweest voor de hier genoemde 

factoren. Bij de gevalsstudies heeft, mede met het oog hierop, per 

organisatie een analyse plaatsgevonden van:

 � Omvang en organisatorische structuur;

 � Aantal en typen externe relaties;

 � Toepasselijke normenkader (algemene mate van regulering én 

specifieke regelgeving over risicomanagement);

 � Aantal jurisdicties waarin activiteiten worden verricht.
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3.7.4 Positionering in de three lines
Alle auteurs over juridisch risicomanagement gaan uit van het principe 

van de three lines of defense (§ 2.7.6) als model ter ondersteuning van rol- 

en verantwoordelijkheidsverdeling binnen juridisch risico management. 

De eerste lijn wordt daarbij gezien als de eigenaar van risico’s, belast met 

het primaire, dagelijkse management. In dit onderzoek ligt de focus op de 

rol en directe omgeving van de juridische afdeling, maar, omdat bij vrijwel 

alle activiteiten juridische aspecten kunnen spelen, bij de uitvoering 

van juridisch risicomanagement kan in de praktijk een zeer groot aantal 

professionals en functies betrokken zijn.

Whalley & Guzelian (2017, p. 94) merken op dat de rol van de 

complianceafdeling in de tweede lijn binnen risicomanagement breed 

bekend is, maar dat de positie van de juridische afdeling in de literatuur 

minder duidelijk is. Britse financiële toezichthouders positioneren de 

juridische afdeling als een partij met tweedelijnsverantwoordelijkheden 

ten aanzien van het identificeren en beheersen van juridische risico’s. 

Eventuele verwarring over de positionering van de juridische afdeling 

komt mogelijk voort uit het feit dat juridische professionals nauw 

betrokken kunnen zijn bij eerstelijnsactiviteiten (als adviseurs bij 

transacties en onderhandelingen). Dit kan ‘line 1b’ worden genoemd: 

een positie ergens tussen de eerste en tweede lijn. Het systematisch 

analyseren van de organisatie op juridische risico’s, teneinde hierop zo 

goed mogelijk te anticiperen beschouwen Whalley & Guzelian als de 

ware tweedelijnstaak. Ze geven aan dat deze taak in het verleden te 

weinig aandacht heeft gekregen en dat dit het gebied is waarop veel 

juridische afdelingen nu hun dienstverlening trachten te verbeteren. 

Een nauwe betrokkenheid bij eerstelijnsactiviteiten kan de objectiviteit 

en onafhankelijkheid, die vanuit de tweedelijnsrol gewenst is, beperken. 

Een professional kan zich dan zo vereenzelvigen met deze activiteiten dat 

hij niet meer in staat is de tweedelijnsrol goed te vervullen. Dit fenomeen 

wordt wel aangeduid met going native (Kaplan en Mikes, 2012).

Ook Van Esch (2017, p. 86) en Kurer (2015b, p. 149) positioneren de 

juridische afdeling in de tweede lijn, maar erkennen dat sommige taken 

qua karakter eerder in de eerste of derde lijn gepositioneerd kunnen 

worden. Anderson en Black (2013, p. 4) geven, vanuit het perspectief van 

commerciële organisaties, een overzicht van de mogelijke activiteiten 
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van een juridische afdeling in de verschillende linies. Zij positioneren 

adviesactiviteiten rondom juridische risico’s in de eerste lijn: 

Tabel 2 De juridische functie in de verschillende linies 

(Anderson & Black, 2013, p. 4)

First line of defense
(embedded in 
business)

Second line of defense 
(control and oversight 
function)

Third line of defense
(independent 
assurance)

 � advising and 

supporting the 

business through the

 � identification of legal 

risks;

 � facilitating an 

understanding of the 

implications of risks;

 � assessing risks; and 

planning actions to 

remedy breaches.

 � responsibility for 

defining policies and 

procedural controls;

 � defining risk appetite 

and the limits on that 

tolerance;

 � measuring risk levels 

and assessing against 

appetite limits;

 � reporting risks;

 � ensuring remedial 

action is taken;

 � generating 

management 

information;

 � reviewing and 

challenging the 

effectiveness of

 � policies and controls;

 � possibly conducting 

risk stress tests;

 � conducting ad hoc 

audits;

 � cross-check against 

existing reporting;

 � assisting in root cause 

analysis; and

 � capturing trends.

 � Lawyers playing a role 

in the independent 

assurance of the 

management of legal 

risk (in cooperation 

with internal audit)

De derde lijn wordt hier niet toegelicht met concrete voorbeelden. 

Uitgaande van de beknopte toelichting en overzichtsfunctie van audit, 

zal het hierbij gaan om auditactiviteiten die een meer overkoepelend 

of strategisch karakter hebben. Kurer beschrijft in dit verband de 
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strategic legal audit (Kurer, 2015b, p. 152) die erop gericht is om 

bestuur en management, vanuit het perspectief van een onafhankelijke 

buitenstaander, assurance te geven dat het juridisch risicomanagement 

op orde is en dat de belangrijkste juridische risico’s adequaat worden 

beheerst.

Samengevat lijkt er consensus dat de juridische afdeling haar thuisbasis 

heeft in de tweede lijn, maar dat sommige activiteiten eerder als eerste- 

of derdelijnsactiviteiten kunnen worden geduid. ‘Line 1b’ is een goede 

aanduiding van de organisatorische positie die juridische professionals 

bij advisering aan de eerste lijn kunnen innemen. Vanuit het perspectief 

van risicomanagement is het relevant wanneer juridische professionals 

als adviseur zeer nauw betrokken zijn bij eerstelijnsactiviteiten. Wanneer 

dezelfde professional vervolgens een tweedelijnsrol over hetzelfde moet 

vervullen, kan dit een objectieve beoordeling bemoeilijken (‘going 

native’). In het empirisch onderzoek zijn de activiteiten die juridische 

professionals verrichten in het kader van juridisch risicomanagement 

onderwerp van onderzoek geweest, waarbij aandacht is geweest voor 

de positionering in de drie linies (inclusief het eventueel vermengen 

van eerste- en tweedelijnsrollen). Ik heb aandacht gehad voor de mate 

waarin het 3loD-model binnen de organisaties gebruikt en bekend was. 

Uit de achtergrondinterviews en de literatuur volgt de verwachting 

dat het 3loD-model in ieder geval bij meer financieel georiënteerde 

afdelingen bekend is. Er volgt geen helder beeld uit van de mate waarin 

dit ook bij juridische afdelingen en juridische professionals het geval is.

3.7.5 Methoden en instrumenten
De hiervoor beschreven literatuur op het gebied van juridisch 

risicomanagement, alsmede de in § 3.3 genoemde literatuur, 

heb ik geanalyseerd op methoden en instrumenten die relevant 

kunnen worden geacht voor organisatie en uitvoering van juridisch 

risicomanagement. Vanuit het gehanteerde onderzoeksperspectief 

heb ik daarbij de focus gelegd op methoden en instrumenten met 

een organisatorisch karakter en niet op methoden en instrumenten 

met een sterk juridisch-inhoudelijk karakter, zoals contractuele 
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aansprakelijkheidsbeperkingen.68 Ook verzekeringen – een belangrijke 

methode voor het beheersen van risico’s, door verplaatsing – heb ik niet 

in het overzicht opgenomen. De rol van juridische professionals houdt in 

de praktijk vaak op bij het adviseren tot het aangaan van een verzekering 

(methode 7 in het overzicht). Het daadwerkelijk afsluiten en beheer van 

verzekeringen binnen organisaties is vaak belegd buiten de juridische 

afdeling.

Onder methoden versta ik planmatige, systematische activiteiten 

en/of vaste werkwijzen binnen de organisatie. Onder instrumenten 

versta ik alle vormen van (digitale) hulpmiddelen die bij juridisch 

risicomanagement kunnen worden ingezet. Ik heb beide typen in 

bijlage 1 gecategoriseerd en voorzien van een toelichting, voorbeelden 

en literatuurverwijzingen. In de toelichting geef ik per methode of 

instrument aan welke fase van juridisch risicomanagement het – vooral 

– kan ondersteunen: identificatie, prioritering, monitoring of beheersing 

van juridische risico’s. In totaal onderscheid ik hierbij 15 verschillende 

methoden en instrumenten: van strategische juridische risicoanalyses, 

lobbyactiviteiten, legal audits en overlegstructuren, tot adequaat 

databeheer en risicomatrices. Over de exacte afbakening, functie en 

indeling van methoden en instrumenten kan worden gediscussieerd; 

het gaat om een indeling op hoofdlijnen.

Het overzicht ondersteunt de identificatie en duiding van de methoden 

en instrumenten in de gevalsstudies. Daartoe heb ik ze hierna tevens 

in een kwadrant geplaatst, naar de mate waarin zij een strategisch 

of operationeel, proactief of reactief karakter hebben. Zoals hiervoor 

beschreven (§ 3.7.2 en § 3.3), worden integratie in strategische 

besluitvorming en proactiviteit algemeen gezien als indicatoren voor 

volwassenheid van legal management en juridisch risicomanagement. 

Het kwadrant is daarmee een hulpmiddel om de volwassenheid te 

68 Hopkins (2013) publiceerde voor commerciële, multinationale 

organisaties bijvoorbeeld een naslagwerk met gedetailleerde 

checklists en praktische instrumenten die op deelonderwerpen 

kunnen worden ingezet voor de beheersing van juridisch-inhoudelijke 

aspecten in documenten en processen. Krol (2003) deed iets 

vergelijkbaars voor juridische processen en diensten bij decentrale 

overheden. 

Content.indd   131Content.indd   131 5 Jan 2021   10:44:335 Jan 2021   10:44:33



132 133

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

beoordelen. De positionering van de methoden en instrumenten in 

het kwadrant is indicatief; de exacte positionering is afhankelijk van 

vormgeving en context.

Advisering (methode 7) is bij juridisch risicomanagement dé 

kernactiviteit van juridische afdelingen. In de praktijk kan aan 

advisering op verschillende wijzen invulling worden gegeven: verplicht, 

onverplicht, gevraagd en ongevraagd, schriftelijk of mondeling, 

enzovoort. Advisering kan op alle mogelijke onderwerpen van de 

juridische functie in brede zin (§ 3.2) betrekking kan hebben, zoals:

 � Het aangaan en de inhoud van contracten;

 � Compliance met regelgeving;

 � Intellectuele eigendom;

 � Uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden;

 � Beslissingen omtrent juridische procedures;

 � Enzovoort.

In het overzicht heb ik juridische advisering in de varianten gevraagd-
ongevraagd en groot belang-beperkt belang laten terugkomen. Wanneer 

advisering gevraagd wordt door anderen binnen de organisatie, is het in 

beginsel reactief. Des te later deze advisering plaatsvindt, des te groter 

de kans dat er al initiatieven zijn ontplooid of voorbereid, die, juridisch 

beschouwd, onverstandig zijn. Des te later de advisering plaatsvindt, 

des te ‘reactiever’ deze ook kan worden beoordeeld.

Wanneer advisering ongevraagd plaatsvindt, heeft het een proactief 

karakter. Wanneer advisering ongevraagd plaatsvindt om de organisatie 

voor te bereiden op aanstaande, nieuwe wetgeving, al dan niet 

gecombineerd met voorlichting en/ of scholing van medewerkers, 

is het karakter zeer proactief.

In de achtergrondinterviews kwam het al dan niet verplicht stellen van 

juridische advisering verschillende malen ter sprake. Wanneer juridische 

advisering verplicht wordt gesteld, kan het worden beschouwd als een 

hard control. In de praktijk kan een dergelijke verplichting als eindtoets 
worden ingesteld. De advisering zit dan – zeer – laat in een proces en 

kan daarmee als – zeer – reactief worden beschouwd. In de praktijk 

leidt de wetenschap dát er een juridische eindtoetsing is, er bij andere 
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afdelingen binnen de organisatie vaak toe om de juridische afdeling 

al eerder bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven of activiteiten te 

betrekken. Verplichte advisering kan dus gunstige effecten hebben. 

Tegelijkertijd kan het door andere afdelingen als een belasting en 

overdreven controle worden ervaren, zeker wanneer kwaliteit en 

snelheid bij de advisering niet goed geborgd zijn. Bovendien kan het 

andere afdelingen gevoelsmatig ontslaan van de verplichting om 

zelf na te denken over juridische aspecten. Geïnterviewden bij de 

achtergrondinterviews gaven er daarom de voorkeur aan terughoudend 

gebruik te maken van verplichte advisering en het te reserveren voor, 

bijvoorbeeld, grote projecten of initiatieven.

Advisering over kwesties van groot belang bevindt zich op de as 

operationeel-strategisch op een meer strategisch niveau. Wanneer 

juridische afdelingen zich vooral bezighouden met advisering op 

kwesties met beperkt belang, heeft dit eerder een operationeel karakter.

Ook bemiddeling/ begeleiding bij geschillen (methode 11) heb ik 

gesplitst in twee varianten (groot belang-beperkt belang). Het 

onderscheid beperkt belang-groot belang houdt verband met het 

prioriteren van risico’s. Een juridische afdeling die veel tijd besteedt aan 

het behandelen van zaken van beperkt belang kan zich immers afvragen 

of de beperkt beschikbare tijd wel zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.
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Figuur 11 Methoden en instrumenten van juridisch 

risicomanagement, indicatief gepositioneerd in 

het kwadrant
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Met betrekking tot de horizontale as geldt: des te meer proactieve 

activiteiten een organisatie onderneemt (de linkerzijde van het 

kwadrant), des te volwassener het juridisch risicomanagement kan 

worden beoordeeld. Organisaties die vooral reactief opereren, en 

voornamelijk activiteiten ondernemen in de rechterzijde van het 

kwadrant, kunnen als minder volwassen worden beschouwd. Daarbij 

zij aangetekend dat er ook bij volwassen organisaties altijd reactieve 

activiteiten zullen plaatsvinden; het volledig voorkomen van incidenten 

of geschillen is immers niet mogelijk. Het gaat derhalve om indicatoren 

voor (on)volwassenheid.

Met betrekking tot de verticale as, geldt dat organisaties met een 

volwassen juridisch risicomanagement veel activiteiten met een 

strategisch karakter zullen ondernemen (de bovenzijde van het 

kwadrant). Veel operationele methoden en instrumenten kunnen als 

voorwaardelijk gezien voor het bereiken van volwassenheid. Indien er 

bijvoorbeeld geen sprake is van professioneel databeheer, of er geen 

instrumenten worden ingezet om de juridische kwaliteit van processen 

te borgen, kan worden aangenomen dat dit uiteindelijk zal leiden tot 

juridische problemen. De aanwezigheid van risicobeleidsdocumentatie 

en risico-overzichten of -matrices, geven in ieder geval aan dat er over 

risicomanagement is nagedacht en vormen, afhankelijk van de context, 

op zichzelf al indicatoren voor volwassenheid. Onderstaande figuur licht 

het duiden van activiteiten met behulp van het kwadrant toe.
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Figuur 12 Het kwadrant geduid: indicatoren voor 

volwassenheid
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De verwachting op basis van de literatuur is dat er door juridische 

afdelingen vooral veel reactieve activiteiten worden verricht (zie 

bijvoorbeeld Van Esch, 2017, p. 10 e.v.). Meer proactieve of geavanceerde 

instrumenten, zoals strategische juridische risicoanalyses, legal 

audits en specialistische legal tech, nog maar beperkt worden ingezet. 

Dit impliceert ook dat juridische risicomanagement in de praktijk nog 

maar beperkt datagedreven is.

Het bovenstaande betekent niet dat in het geheel geen proactieve 

activiteiten worden verricht. Onderdeel van deze verwachting is wel 

dat het identificeren van aanstaande, nieuwe wetgeving, en het via 

juridische advisering (methode 7), voorlichting en/ of scholing van 

(medewerkers) van de organisatie (methode 8) voorbereiden van de 

organisatie op dit gebied, door juridische afdelingen traditioneel als een 

kerntaak wordt gezien. Dit is een proactieve activiteit, zie ook hiervoor.
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De mate waarin, de wijze waarop en het type methoden en instrumenten 

dat bij juridisch risicomanagement wordt ingezet, vormen indicatoren 

voor de volwassenheid. Een volledige beoordeling van de volwassenheid 

van een organisatie dient altijd holistisch plaats te vinden, met oog 

voor de context en eventuele bijzonderheden. De gevalsstudies in dit 

onderzoek geven een beeld van de volwassenheid van de onderzochte 

organisaties, maar kennen ook beperkingen. De effectiviteit van de 

inspanningen van de juridische afdeling (lees: wat is het uiteindelijke 

effect van de ingezette methoden en instrumenten?) kan op basis van 

de onderzoeksopzet bijvoorbeeld slechts beperkt en indirect worden 

beoordeeld.

3.8 Elementen analytisch 
kader: samengevat

Juridisch risicomanagement is een onderdeel van zowel risico-

management als legal management en verkeert nog in een vroeg 

ontwikkelingsstadium. Juridische afdelingen hebben, lang voordat 

risicomanagement ontstond en in het managementvocabulaire werd 

opgenomen, altijd al aan risico-identificatie en -beheersing binnen 

organisaties gedaan. Het beeld, op basis van de literatuuranalyse 

en achtergrondinterviews, is echter dat veel hierbij in de praktijk 

impliciet gebeurt, zonder expliciete methodiek of systematiek en zonder 

verbinding met het algemene risicomanagementbeleid.

Voor vrijwel alle grote organisaties gelden inmiddels (semi)wettelijke 

verplichtingen om een systeem voor risicomanagement in te richten 

(§ 2.5-§ 2.6). Juridisch risicomanagement in grote organisaties zal 

derhalve altijd binnen een breder kader van algemeen risicomanagement 

dienen plaats te vinden. In hoofdstuk 2 werd al geconcludeerd dat in 

de algemene literatuur over risicomanagement weinig aandacht wordt 

besteed aan juridische aspecten en de rol van juridische afdelingen 

bij het risicomanagement. Opvallend is dat in de literatuur over 

juridisch risicomanagement tegelijkertijd weinig aandacht wordt 

besteed aan de verbinding met het algemene risicomanagement. De 

combinatie van beide conclusies draagt het risico in zich dat juridisch 
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risicomanagement op zichzelf weer een silo wordt. Dit onderzoek draagt 

bij aan meer inzicht in deze onderlinge verhouding.

In aanvulling op § 2.9 worden hieronder de bouwstenen van het 

analytisch kader weergegeven, aan de hand van de indeling in zeven 

thema’s, inclusief de gerelateerde verwachtingen. Daarbij worden steeds 

aandachtspunten en vragen voor het empirische onderzoek benoemd.

1. Omvang, organisatiestructuur, normenkaders en 
externe relaties

Met hoeveel en welke juridische risico’s een organisatie te maken 

heeft (en in het verlengde hiervan: hoe complex het juridisch risico-

management van een organisatie is), is in belangrijke mate afhankelijk 

van de factoren:

 � Omvang en organisatorische structuur;

 � Toepasselijke normenkader; en

 � Aantal en typen externe relaties

Onder het toepasselijk normenkader valt zowel de algemene mate van 

regulering, als de specifieke regelgeving omtrent risicomanagement 

(§ 3.7.3). Het aantal jurisdicties waarin activiteiten worden verricht 

vergroot de complexiteit van het toepasselijke normenkader, doordat 

regelgeving uit verschillende rechtsstelsels van toepassing wordt.

De verwachting is dat genoemde factoren, in het bijzonder 

het toepasselijke normenkader, zichtbare impact hebben op de 

inrichting en organisatie van het (juridisch) risicomanagement. Bij de 

gevalsstudies heeft hiertoe per organisatie een analyse plaatsgevonden 

van deze factoren en organisatie en inrichting van het (juridisch) 

risicomanagement.

2. Inrichting risicomanagement en 3loD
In de algemene literatuur over het 3loD-model (§ 2.7.6) wordt aan de 

positie van de compliance-afdeling doorgaans wel, maar aan die van 

de juridische afdeling veelal geen aandacht besteed. In de literatuur 

over juridisch risicomanagement wordt de second line (tweede linie) 

gezien als de thuisbasis van de juridische afdeling. Sommige activiteiten 

hebben echter een eerste- of derdelijnskarakter. Advisering door 
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juridische professionals vindt vaak in zeer nauwe samenwerking met de 

eerste lijn plaats en wordt daarom wel geduid als ‘line 1b’. Het gevaar 

van zeer nauwe betrokkenheid bij de eerste lijn is dat een kritische, 

afstandelijke toetsing door de tweede lijn de facto vervalt. Er wordt in 

dit verband bij professionals wel gesproken van het fenomeen going 

native.

Uit de analyse van de literatuur volgt de verwachting dat het 3loD-

model bij (professionals van) financieel georiënteerde afdelingen 

(zoals control, audit en risicomanagement) veelal bekend is. 

Uit literatuur en achtergrondinterviews volgt voor de bekendheid bij 

juridische afdelingen en professionals geen duidelijk beeld. Bij de 

gevalsstudies heb ik aandacht gehad voor de mate waarin het 3loD-

model binnen organisaties wordt gebruikt en de positionering van de 

juridische afdeling (en compliance-afdeling) hierbinnen. Daarbij heb 

ik geïnterviewden gevraagd naar hun bekendheid met het model en 

de positie hiervan binnen het interne beleid. Met betrekking tot de 

activiteiten van de juridische afdeling en werkzaamheden van juridische 

professionals heb ik aandacht gehad voor de positionering hiervan in het 

3loD-model en mogelijke vermenging van rollen uit verschillende linies.

3.	 Definities	en	categorisering
Zonder context en definiëring, is juridisch risico een diffuse term, die 

snel tot verwarring kan leiden. Er wordt in de literatuur met betrekking 

tot de definiëring van juridisch risico een algemeen onderscheid 

gemaakt tussen oorzakelijke definities (afbakening op basis van 

juridische oorzaken) en consequentiële definities (afbakening op basis 

van juridische gevolgen). Als voordeel van oorzakelijke definities 

wordt gezien dat deze beter afbakenen en, door de gerichtheid op de 

ontstaansfase van risico’s, meer richting kunnen geven aan juridisch 

risicomanagement (§ 3.6).

Voor organisaties kan het nuttig zijn om een definitie of omschrijving 

over juridisch risico te hanteren, om discussies over identificatie en 

beheersing van risico’s en de bijbehorende taak- en verantwoordelijk-

heidsverdeling te vergemakkelijken. Op basis van de analyse is mijn 

conclusie dat een aparte definitie van juridisch risico niet per se 

noodzakelijk is (§ 3.6.4). Het is mogelijk dat andere risicocategorieën 
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volstaan, mits deze goed aansluiten bij de behoeften van de organisatie 

en tegelijkertijd voldoende aanknopingspunten bieden voor de risico-

identificerende en -beheersende werkzaamheden van de juridische 

afdeling. In het algemeen is het vaststellen van categorieën, en de 

bijbehorende risicosystematiek, geen objectief, waardevrij proces, maar 

speelt dit zich af in het organisatorische krachtenveld, waar een veelheid 

aan individuele en groepsfactoren een rol kan spelen. Het valt aan te 

bevelen om hierbij een zo transparant mogelijke methode te hanteren, 

gebaseerd op gedegen intern overleg, waarbij betrokken belangen en 

posities worden benoemd (§ 3.5.1).

Wanneer een organisatie ervoor kiest een definitie of omschrijving 

van juridisch risico te gebruiken, dient, vanuit het belang van een 

gemeenschappelijke risicotaal, aandacht te worden besteed aan heldere 

communicatie. Een definitie dient minimaal te worden voorzien van een 

duidelijke toelichting en concrete voorbeelden, zo mogelijk ondersteund 

door schema’s en visualisaties.

Uit analyse van literatuur en achtergrondinterviews volgt de 

verwachting dat er in het beleid van Nederlandse organisaties 

veel variatie zal bestaan (geen definitie van juridisch risico, een 

oorzakelijke of consequentiële definitie, of een andere variant, § 3.6.4). 

In de gevalsstudies is geanalyseerd in welke mate en op welke wijze 

er binnen organisaties gebruik wordt gemaakt van risicocategorieën 

en risicodefinities, alsmede met de bekendheid van professionals met 

dit beleid.

De visie die juridische professionals in de praktijk zelf hebben op 

juridisch risico, zegt iets over hun rolopvatting en de reikwijdte van 

hun toetsing in de praktijk. De verwachting hierbij is dat zij in hun 

advisering een neiging zullen hebben om vooral te toetsen aan harde 

juridische normen en minder aan, bijvoorbeeld, organisatorische 

waarden of beleid. In het verlengde hiervan: naarmate beleid meer kan 

worden beschouwd als een concrete uitwerking van juridische normen, 

des te meer zullen juridische professionals dit meewegen in hun 

toetsing (§ 3.5.2). In de gevalsstudies heb ik professionals daarom over 

hun visie op juridisch risico bevraagd.
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4.	 Kwantificeren	van	kansen,	gevolgen	en	
risicobereidheid

Er bestaat consensus in de literatuur dat kansen, gevolgen en 

risicobereidheid in het kader van juridisch risicomanagement zoveel 

mogelijk moeten worden gekwantificeerd (§ 3.7.2). Bij risico’s met een 

sterk principieel of ethisch karakter, kan kwantificering overigens 

niet zinnig of wenselijk zijn. Het ontbreken van historische casuïstiek, 

bijvoorbeeld bij nieuwe regelgeving, kan kwantificering van risico-

inschattingen in andere gevallen sterk bemoeilijken. Niettemin is het 

beeld dat in de huidige juridische praktijk het maken van inschattingen 

rondom kansen en gevolgen veelal sterk kan worden verbeterd door 

grondig(er) onderzoek en dataverzameling. Hierdoor worden scherpere 

discussies over risicobereidheid, risicoacceptatie en eventuele 

beheersmaatsregelen mogelijk.

Mensen zijn bij het maken van risico-inschattingen (zeer) gevoelig 

voor de invloed van biases (§ 2.3.1). Het benoemen en kwantificeren 

van kansen en gevolgen, maar ook het vierogenprincipe en het op 

andere wijzen bevorderen van andere zienswijzen (outside views), 

maken verborgen aannames zichtbaar, dwingen tot reflectie 

vanuit verschillende perspectieven en kunnen zo zorgen voor 

debiasing (§ 2.3.2). Gedegen onderzoek naar en het kwantificeren 

van risico-inschattingen, kan op zichzelf worden gezien als een 

tegenmaatregel om de invloed van biases te beperken. Uit literatuur en 

achtergrondinterviews volgt de verwachting dat kansen, gevolgen en 

risicobereidheid bij juridisch risicomanagement veelal impliciet blijven, 

maar dat deze in casuïstiek van groot belang vaker nauwkeuriger 

worden bepaald en geëxpliciteerd, met het – impliciete – doel de 

kwaliteit van besluitvorming te verbeteren (§ 3.7.2). In de gevalsstudies 

heb ik bij de analyse van beleid en de interviews aandacht gehad voor de 

wijze waarop omgegaan wordt met (onderzoek naar en inschatting van) 

kansen, gevolgen en risicobereidheid.

5. Methoden en instrumenten
Op basis van de geanalyseerde literatuur is een overzicht samengesteld 

van methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet bij 

juridisch risicomanagement (§ 3.7.5 en bijlage 1). Het overzicht is bij 

de gevalsstudies gebruikt om activiteiten op het gebied van juridisch 
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risicomanagement te identificeren en te duiden. Door deze methoden 

en instrumenten in een kwadrant in te delen naar de mate waarin zij 

proactief of reactief, strategisch of operationeel van aard zijn, is tevens 

een hulpmiddel gecreëerd voor de beoordeling van de volwassenheid 

van het juridisch risicomanagement.

De kwaliteit van informatievoorziening en databeheer (inzicht in claims, 

contracten, licenties, rechtspersoonlijkheidsstructuur, enzovoort) 

wordt in de literatuur essentieel geacht voor de kwaliteit van juridisch 

risicomanagement. Hiervoor zijn, naast informele contacten, in 

grote organisaties goede informatiestromen, overlegstructuren en 

rapportagelijnen belangrijk. Technologie is hierbij een belangrijk 

ondersteunend instrument, alhoewel veel juridische afdelingen hiervan 

nog maar beperkt gebruik maken. De inzet van technologie biedt 

mogelijkheden voor een meer datagedreven benadering van juridisch 

risicomanagement, die in de literatuur wordt aanbevolen. Dit sluit 

aan bij het verbeteren van risico-inschattingen door onderzoek en 

dataverzameling, zie onder 4.

Op basis van literatuur en achtergrondinterviews is de verwachting 

voor de gevalsstudies dat juridische afdelingen vooral reactieve 

methoden inzetten. Meer proactieve of geavanceerde methoden en 

instrumenten, zoals legal audits en technologie, zullen nog maar beperkt 

worden ingezet. Dit impliceert ook dat juridisch risicomanagement nog 

maar beperkt datagedreven is.

Het bovenstaande betekent niet dat in het geheel geen proactieve 

methoden worden ingezet. Het identificeren van mogelijk relevante 

nieuwe regelgeving (een taak met een proactief karakter), en het naar 

aanleiding hiervan adviseren, scholen of voorlichten van de organisatie 

wordt door juridische professionals traditioneel als een kerntaak gezien.

In de gevalsstudies is tegen de hier beschreven achtergrond 

geïnventariseerd welke methoden en instrumenten in het kader 

van juridisch risicomanagement worden ingezet. In de rondetafel-

bijeenkomsten is vervolgens getoetst of het ontstane beeld voor andere 

organisaties werd herkend.

Content.indd   142Content.indd   142 5 Jan 2021   10:44:335 Jan 2021   10:44:33



142 143

3 / JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

6. Spanning tussen recht en organisatie
Juridische instrumenten kunnen bijdragen aan het bereiken van 

organisatorische doelstellingen (benutten van kansen), maar recht heeft 

ook een normatieve functie, die grenzen stelt en beoogde activiteiten 

kan verbieden (§ 3.4). Juridische professionals dienen vanuit deze 

rol regelmatig nee te verkopen. Vanuit hun professionele identiteit 

hebben juridische professionals zowel een loyaliteit naar het recht, als 

naar de organisatie. Vanuit de wens een beoogde activiteit doorgang 

te laten vinden, ook wanneer deze op gespannen voet staat met 

regelgeving, kan er vanuit de organisatie veel (impliciete of expliciete) 

druk worden uitgeoefend op juridische professionals. Dit kan voor 

hen tot een loyaliteitsconflict kan leiden tussen recht en organisatie. 

De verwachting voor het empirisch onderzoek is dat juristen bij 

het uitoefenen van hun rol regelmatig spanningen zullen ervaren in 

hun rol als ‘negatief adviseur’. De wijze waarop ze daarmee omgaan 

is afhankelijk van het betrokken belang, de aard van de geschonden 

rechtsregel, de persoonlijkheid van de betreffende juridische 

professional en de (sterkte van de) organisatorische positie van de 

juridische afdeling. In het empirisch onderzoek is aandacht geweest 

voor de vraag of juridische professionals deze loyaliteitsconflicten 

herkennen, hoe binnen de organisatie wordt gereageerd op negatieve 

advisering en hoe zij hiermee omgaan.

7. Volwassenheid
Centraal in juridisch risicomanagement staat een proactieve, 

systematische en periodieke analyse van de organisatie op juridische 

risico’s, aan de hand waarvan besluitvorming rondom maatregelen kan 

plaatsvinden. Voor het bepalen van de volwassenheid van het juridisch 

risicomanagement kan zowel gebruik worden gemaakt van elementen 

uit algemene volwassenheidsmodellen van risicomanagement, alsook 

van elementen uit de literatuur over legal management. Uit de literatuur 

volgt dat er sprake is van meer volwassenheid, naarmate een juridische 

afdeling meer systematisch en proactief opereert, een meer integrale 

benadering hanteert, het juridisch bewustzijn bij niet-juridische 

professionals hoger is en juridische aspecten nadrukkelijker worden 

meegewogen in strategische besluitvorming (§ 3.3, § 2.4.2).
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De integrale benadering en de integratie in de strategische besluit-

vorming impliceren een goede aansluiting bij het algemene risico-

management. Tegen de achtergrond van de beperkte aandacht 

in de literatuur voor de onderlinge verhouding tussen juridisch 

risicomanagement en algemeen risicomanagement – zie hiervoor –, is 

de verbinding hiertussen bij het empirische onderzoek een belangrijk 

aandachtspunt geweest. Hiernaast heeft een algemene beoordeling 

van de volwassenheid plaatsgevonden aan de hand van de hiervoor 

genoemde criteria.

De beperkte volwassenheid van algemeen risicomanagement, 

gecombineerd met de relatief recente ontstaansgeschiedenis van 

juridisch risicomanagement en het beeld dat ontstaat uit literatuur 

en achtergrondinterviews, zorgt voor de verwachting dat er in veel 

organisaties sprake is van relatieve onvolwassenheid. Onderdeel van 

deze verwachting is dat verschillen in de mate van volwassenheid, 

ten minste gedeeltelijk, verklaard kunnen worden door objectieve 

factoren, zoals de op de organisatie toepasselijke normenkaders voor 

risicomanagement. Uit de literatuur volgt in dit verband dat, door een 

gedetailleerd wettelijk regime op het gebied van risicomanagement, 

instellingen in de financiële sector waarschijnlijk het verst gevorderd zijn 

in hun ontwikkeling van (juridisch) risicomanagement. Bij decentrale 

overheidsorganisaties volgt uit literatuur en achtergrondinterviews 

dat er veelal sprake is van verminderde aandacht voor systematische 

juridische kwaliteitszorg, waardoor er bij dit type organisaties sprake 

kan zijn van afgenomen volwassenheid.
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METHODOLOGISCHE 
VERANTWOORDING

4.1 Karakter van het onderzoek

In dit hoofdstuk verantwoord ik de opzet van het onderzoek en de 

daarbij gebruikte methoden. Als gezegd, heeft dit onderzoek een 

exploratief karakter (§ 1.2). Van der Zwaan bespreekt de verschillende 

indelingen die in de wetenschap voor typen onderzoek worden 

gebruikt en komt op basis hiervan tot vier grondvormen: exploratief, 

beschrijvend, verklarend of toetsend. Hij koppelt deze aan de mate 

waarin gebieden zijn verkend en kunnen worden gepositioneerd in een 

spectrum dat loopt van theoriearm tot theorierijk. Onderwerpen die 

nog slechts beperkt theoretisch zijn verkend lenen zich het beste voor 

exploratief onderzoek (Van der Zwaan 2003, p. 42). Zoals toegelicht, 

kan juridisch risicomanagement als een beperkt onderzocht en 

theoriearm onderwerp worden gekarakteriseerd (§ 3.2). Onderzoek met 

een exploratief karakter is dan ook passend.

Dit onderzoek analyseert hoe juridische afdelingen in de Nederlandse 

praktijk bijdragen aan het risicomanagement van organisaties 

en daarmee vormgeven aan juridisch risicomanagement. Hierbij 

identificeer ik factoren die mogelijke verschillen tussen organisaties 

kunnen verklaren en toets ik verwachtingen die uit het analytisch 

kader voortvloeien. Met de conclusies van het onderzoek kunnen 

lessen voor de praktijk worden geformuleerd en wordt bijgedragen 

aan theorievorming. Met betrekking tot het laatste, is een opvallend 

hiaat in de theorie geconstateerd. In de algemene literatuur over 

risicomanagement wordt relatief beperkt aandacht besteed aan 

juridische aspecten en de rol van juridische afdelingen, terwijl in de 
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literatuur over juridisch risicomanagement slechts beperkt aandacht 

wordt besteed aan de aansluiting met algemeen risicomanagement. 

Gegeven het belang dat in de praktijk aan juridische risico’s wordt 

gehecht en de risicobeheersende taak die juridische afdelingen binnen 

organisaties hebben, is meer inzicht in deze onderlinge samenhang 

belangrijk.

Voor vrijwel alle grote organisaties geldt inmiddels regelgeving op het 

gebied van risicomanagement. Juridische afdelingen van organisaties 

in verschillende sectoren dienen zich, gezien hun takenpakket, dan 

ook te verhouden tot risicomanagement. Tegen deze achtergrond 

heb ik gekozen voor een intersectoraal onderzoek. Een intersectorale 

benadering doet ook het meeste recht doet aan het exploratieve 

karakter. Hierdoor kunnen verschillen en overeenkomsten tussen 

sectoren worden gevonden, die bijvoorbeeld licht werpen op de vraag 

hoe de zwaarte van het (semi)wettelijke regime impact heeft op de 

organisatie en inrichting van (juridisch) risicomanagement.

Qua discipline kan het onderzoek zowel tot de rechtssociologie 

worden gerekend, als tot het domein van legal management. Het 

rechtssociologische karakter volgt uit het feit dat het zich richt op 

de wijze waarop (juridische afdelingen binnen) organisaties omgaan 

met het recht en hoe dit hun praktijk beïnvloedt; een klassiek 

rechtssociologisch thema. Het onderwerp zelf is – vanzelfsprekend – 

een kernthema binnen legal management (§ 3.2).

Achtereenvolgens behandel ik in de volgende paragrafen de opzet en 

afbakening van het onderzoek, de gebruikte methoden en strategieën 

bij het literatuuronderzoek en de opzet van de gevalsstudies en 

rondetafelbijeenkomsten.
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4.2 Onderzoeksopzet

4.2.1 Onderzoeksopzet: algemeen
De onderzoeksopzet kenmerkt zich door een mix van onderzoeks-

methoden, waarmee het onderwerp zowel in de breedte als in de diepte 

is verkend. De literatuurstudie en achtergrondinterviews dragen bij aan 

de verkenning in de breedte. De gevalsstudies bij organisaties – een 

combinatie van interviews en documentenonderzoek – dragen bij aan 

de verkenning in de diepte. Om de conclusies uit de gevalsstudies nader 

te toetsen en te onderzoeken of conclusies ook buiten de onderzochte 

organisaties worden herkend zijn deze gevolgd door een drietal 

rondetafelbijeenkomsten met experts en professionals (§ 4.5).

Deelvraag 1 en 2 zijn in hoofdstuk 2 en 3 beantwoord door literatuur-

onderzoek, ondersteund door de achtergrondinterviews. Deze 

hoofdstukken bevatten de bouwstenen voor het analytisch kader dat 

richting heeft gegeven aan het empirische gedeelte van het onderzoek. 

De belangrijkste bouwstenen van dit kader zijn in de afsluitende 

paragrafen van hoofdstuk 2 en 3 samengevat. Daarbij zijn ook de 

verwachtingen beschreven die uit het kader voortvloeien en zijn de 

hieraan gerelateerde vragen en aandachtspunten benoemd voor het 

empirische onderzoek. § 4.4.3 bevat van deze thema’s, verwachtingen, 

vragen en aandachtspunten nog een schematische weergave. 

De verwachtingen heb ik getoetst op basis van het onderzoek naar 

aanleiding van de derde deelvraag, dat bestond uit de combinatie 

van de gevalsstudies en de rondetafelbijeenkomsten. De opzet van de 

gevalsstudies wordt nader toegelicht in § 4.4.

De gebruikte methoden in het empirische onderzoek zijn kwalitatief 

van aard. Kwantitatieve methoden zijn, gelet op het onderzoeksdoel, 

ongeschikt geacht. Het ontbreken van breed gedeelde inzichten en 

eenduidige terminologie over juridisch risicomanagement bemoeilijkt 

bijvoorbeeld het opstellen van een enquête onder professionals. 

Vragen kunnen dan, zeker in een intersectoraal onderzoek, eenvoudig 

op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd.
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4.2.2 Afbakening
In de voorgaande hoofdstukken zijn al verschillende begrenzingen 

van het onderzoek aangegeven. Zo richt het onderzoek zich op grote 

organisaties in sterk gereguleerde sectoren, met een relatief grote 

juridische afdeling (§ 1.4). De focus ligt in het onderzoek niet op het 

beheersen van maatschappelijke risico’s door middel van regelgeving, 

of op het beheersen van specifieke risicotypen, zoals milieu- of 

veiligheidsrisico’s, technische of financiële risico’s, alhoewel juridische 

aspecten hierbij relevant kunnen zijn. De focus ligt wel op de rol 

van juridische risico’s en juridisch risicomanagement in bestuur, 

management en besluitvorming van organisaties (§ 2.1). Biases en 

debiasing zijn zeer relevante thema’s bij juridisch risicomanagement, 

maar kunnen in deze studie slechts beperkt worden onderzocht (§ 2.3.1). 

Verder valt onderzoek naar de daadwerkelijke effectiviteit van de inzet 

van methoden en instrumenten van juridisch risicomanagement op de 

organisatie buiten de onderzoeksopzet (§ 3.5.1 en § 3.7.5).

Vanuit de centrale vraagstelling ligt de focus op de rol van juridische 

afdelingen bij het risicomanagement. De geïnterviewden bij de 

gevalsstudies en de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomsten 

bestaan daarom voornamelijk uit (leidinggevende) professionals van 

juridische afdelingen en personen uit de directe omgeving van deze 

afdeling. Deze laatsten zijn geselecteerd omdat zij binnen de organisatie 

met het identificeren en beheersen van risico’s te maken hebben 

en hiertoe met de juridische afdeling samenwerken. Onderstaande, 

vereenvoudigde visualisatie toont (aan de hand van een fictief 

organogram) waar de meeste geïnterviewden binnen de organisaties 

werkzaam zijn.
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Figuur 13 Vereenvoudigde visualisatie van de standplaats van 

de geïnterviewden binnen het empirisch onderzoek

Bestuur  

 

 

 

 

Overige stafafdelingen  Juridische afdeling   

Management & 
beleidsondersteuning 
uitvoerende afdeling

Management & 
beleidsondersteuning 
uitvoerende afdeling

Uitvoerende 
professionals

Uitvoerende 
professionals

Vanuit deze focus heb ik in het onderzoek geen externe juridische 

dienstverleners geïnterviewd (bijvoorbeeld advocatenkantoren, of andere 

externe juridisch adviseurs), alhoewel zij regelmatig een (indirecte) 

bijdrage leveren aan het juridisch risicomanagement. Zij staan 

doorgaans echter verder af van de dagelijkse praktijk van de organisatie 

en hebben minder goed zicht op het verloop van besluitvorming. 

De nadruk heeft evenmin gelegen op de wijze waarop uitvoerende 

professionals, zoals weergegeven in het organogram, het juridisch 

risicomanagement in de praktijk ervaren. Ook deze keuzes beïnvloeden 

de reikwijdte van de conclusies.

Uit het voorgaande volgt dat de focus in het onderzoek ligt op 

organisatie en inrichting van het juridisch risicomanagement, met 

een centrale rol voor de juridische afdeling. Juridisch-inhoudelijke 

thema’s vormen hierbij een belangrijk onderdeel van de context, 
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maar staan niet centraal. De nadruk ligt op de wijze waarop het 

juridisch risicomanagement vanuit organisatorisch perspectief wordt 

vormgegeven. De wijze waarop de methoden en instrumenten van 

juridisch risicomanagement zijn geïnventariseerd, zie § 3.7.5 en 

bijlage 1, is een goed voorbeeld van de praktische uitwerking van 

deze benadering.

4.2.3 Validiteit
Het analytisch kader vormt het richtsnoer voor het onderzoek en 

borgt een zo groot mogelijke validiteit van de onderzoeksresultaten. 

Validiteit kan worden vertaald als de mate waarin de resultaten 

daadwerkelijk inzicht bieden in het fenomeen dat onderzocht wordt 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, p. 421). Het te onderzoeken 

fenomeen is in dit geval de rol van juridische afdelingen bij het 

risicomanagement van organisaties. Interne validiteit is hierbij de mate 

waarin de onderzoeksresultaten geldig zijn voor de onderzochte situatie 

(lees: de organisaties uit de gevalsstudies). Externe validiteit is de mate 

waarin de onderzoeksresultaten ook gelden buiten de organisaties uit 

de gevalsstudies. Het analytisch kader en de gevolgde werkwijze bij de 

gevalsstudies hadden tot doel een zo groot mogelijke interne validiteit 
te bereiken, terwijl de rondetafelbijeenkomsten hebben bijgedragen aan 

het vergroten van de externe validiteit.

In kwalitatief onderzoek is triangulatie (de inzet van verschillende 

dataverzamelingsmethoden) een belangrijke werkwijze om een zo groot 

mogelijke interne validiteit te bereiken (Yin 2014, p. 121). Door een 

fenomeen van verschillende zijden te belichten, ontstaat een beter 

beeld. In de gevalsstudies zijn interviews met juridische professionals 

daarom gecombineerd met interviews met andere professionals die 

bij het risicomanagement betrokken zijn (en vanuit deze functie 

zicht hebben op de bijdrage van de juridische afdeling), alsmede met 

documentanalyse.

Met betrekking tot de relatie tussen de ingezette onderzoeks-

instrumenten en een te onderzoeken fenomeen wordt ook 

inhoudsvaliditeit onderscheiden: de mate waarin de inhoud van de 

gebruikte onderzoeksinstrumenten het te onderzoeken fenomeen ‘dekt’ 

(Saunders, Lewis & Thornhill, p. 429). Dit begrip wordt vooral gebruikt 
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in het kader van kwantitatief onderzoek en de daarbinnen gebruikte 

onderzoeksinstrumenten (enquêtes, enzovoort). Het kan echter ook 

worden gebruikt bij kwalitatief, exploratief onderzoek en daarbij 

ingezette onderzoeksinstrumenten.

In deze studie heeft het analytisch kader bijgedragen aan een zo groot 

mogelijke inhoudsvaliditeit. Alhoewel juridisch risicomanagement een 

beperkt onderzocht thema is, zijn er veel dwarsverbanden met algemeen 

risicomanagement en legal management. De literatuuranalyse, 

gecombineerd met de visie van experts en professionals (zie bijlage 3), 

heeft ervoor gezorgd dat het analytisch kader, vanuit de gehanteerde 

vraagstelling en afbakening, de belangrijkste aspecten bestrijkt van de 

rol die juridische afdelingen kunnen spelen bij het risicomanagement 

van organisaties. Door de verwachtingen, vragen en aandachtspunten 

die uit het kader voortvloeien heeft het navolgbaar richting gegeven aan 

het empirisch onderzoek. Het kader heeft ook de interpretatie van de 

resultaten ondersteund. Daarmee is voor dit exploratieve onderzoek een 

zo groot mogelijke inhoudsvaliditeit bereikt, zie ook § 4.4.

4.3 Literatuuronderzoek, achtergrond-
interviews en analytisch kader

In hoofdstuk 1-3 heb ik enkele aspecten van de gehanteerde 

zoekstrategieën in het literatuuronderzoek al toegelicht. In deze 

paragraaf geef ik nog een nadere toelichting op de gebruikte methoden 

en zoekstrategieën bij het literatuuronderzoek en licht ik de samenhang 

met de achtergrondinterviews toe. Ter afsluiting geef ik een schematisch 

overzicht van de thema’s, verwachtingen en vragen die hieruit zijn 

voortgevloeid.

Bij de start van mijn onderzoek combineerde ik literatuuranalyse met 

15 achtergrondinterviews met een brede selectie van professionals 

en experts. Bij deze selectie streefde ik naar een mix van academici, 

professionals op het gebied van risicomanagement en (leidinggevende) 

juridische professionals van organisaties uit verschillende sectoren. In 

de interviews stond hun visie op en ervaringen met de rol van juridische 

afdelingen bij het risicomanagement centraal. Eenduidig kwam naar 
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voren dat de juridische inhoud per organisatie en per sector kan 

verschillen, maar dat er veel gemeenschappelijke kenmerken zijn in de 

functie en rol die een juridische afdeling vervult (of kan vervullen) bij het 

risicomanagement. Het nut van de organisatorische en intersectorale 

benadering die in deze studie wordt gehanteerd werd daarmee 

bevestigd.

Tussen achtergrondinterviews en het literatuuronderzoek bestond een 

wisselwerking. De geïnterviewden zetten mij soms op het spoor van 

mogelijk relevante literatuur, terwijl de literatuur mij soms op het spoor 

zette van nieuwe geïnterviewden. Zo heb ik het initiatief genomen voor 

de interviews met experts Matthew Whalley, Richard Moorhead en 

Stuart Weinstein (zie bijlage 3) nadat ik literatuur van ze had bestudeerd. 

In de zomer van 2015 gaf ik bovendien een presentatie, gebaseerd op 

een deel van de literatuuranalyse, op een kleinschalig symposium 

aan de Universiteit van Michigan. De deelnemers aan dit symposium 

waren goed bekend met de Amerikaanse literatuur op het gebied van 

het functioneren van juridische afdelingen en wezen mij nog op enkele 

relevante auteurs en publicaties.

Als een van de eerste activiteiten binnen het literatuuronderzoek heb 

ik mij verdiept in de vraag welke gezaghebbende standaarden er voor 

risicomanagement zijn. De inhoud van deze standaarden heb ik hierna 

zowel direct (raadpleging van de standaard) als indirect (via literatuur 

over de standaarden) bestudeerd. De achtergrondinterviews hielpen 

om uit de algemene theorie en standaarden over risicomanagement 

de onderwerpen af te bakenen die voor juridisch risicomanagement 

het meest relevant kunnen worden geacht. Gedurende het literatuur-

onderzoek heb ik op verschillende momenten in verschillende 

zoekmachines en databanken (zoals JSTOR, Business source premier, 
legal intelligence, NARCIS en algemene zoekmachines), gecombineerde 

zoektermen ingevoerd die konden wijzen op mogelijke relevantie 

voor juridisch risicomanagement of relevante deelonderwerpen (zoals 

‘juridisch risico’, ‘legal risk’, ‘legal AND risk’, ‘compliance AND risk’, 

‘legal aspects AND risk’, ‘bias AND legal AND decision-making’, 

‘contracts AND risk management’, enzovoort). Voetnoten in de aldus 

gevonden literatuur analyseerde ik vervolgens op mogelijke relevantie; 

de zogenoemde sneeuwbalmethode.
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Voor een goed beeld van de stand in de literatuur, beperkte het 

literatuuronderzoek zich, als gezegd, niet tot juridisch risicomanagement 

(zie § 3.2 en § 3.3). De literatuur over legal management en gerelateerde 

thema’s (onder andere op het gebied van juridische kwaliteitszorg, 

compliance en law and strategy) analyseerde ik gedetailleerd op 

methoden en instrumenten die bij juridisch risicomanagement kunnen 

worden ingezet.

Het literatuuronderzoek heeft vooral voorafgaande aan het empirische 

onderzoek plaatsgevonden. De interviews gedurende de gevalsstudies 

hebben mij echter verschillende malen op ideeën gebracht om nader 

literatuuronderzoek te doen en met de opbrengst daarvan het analytisch 

kader aan te scherpen. Toch is de kern van de onderzoeksopzet voor het 

empirische gedeelte, zoals die na het uitgebreide literatuuronderzoek in 

de voorfase was ontstaan, in stand gebleven.

Door de combinatie van activiteiten, ontstond in de loop van het 

onderzoek een betrouwbaar overzicht van de meest relevante literatuur. 

Een belangrijk deel van de specialistische literatuur over juridisch 

risicomanagement is overigens gedurende de onderzoeksperiode, 

van ruim vijf jaar, verschenen. Dit kan worden beschouwd als een 

teken dat het onderwerp actueel is en dat er in de beroepspraktijk een 

kennisbehoefte bestaat. De literatuuranalyse en achtergrondinterviews 

hebben uiteindelijk geleid tot de identificatie van zeven thema’s die 

vanuit het onderzoeksperspectief het meest relevant zijn. Daarbij heb 

ik per thema verwachtingen, vragen en aandachtspunten geformuleerd. 

Hierna heb ik deze uitkomst van het literatuuronderzoek en de 

achtergrondinterviews verkort schematisch weergegeven.
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Tabel 3 Analytisch kader: verwachtingen en 

aandachtspunten

Thema Verwachting, vragen en aandachtspunten

1

Omvang, 

organisatie-

structuur, 

externe 

relaties en 

toepasselijke 

 normenkaders

Vragen en aandachtspunten
Vanuit thema 1 wordt een analyse verricht van omvang, 
organisatorische structuur, toepasselijke normenkader, 
aantal en typen externe relaties, alsmede van inrichting 
en organisatie van het (juridisch) risicomanagement. 
Aandacht voor mogelijke verklaringen voor verschillen 
tussen organisaties.

Verwachting
De factoren omvang, organisatorische structuur, aantal en 
typen externe relaties en, in het bijzonder, de toepasselijke 
normenkaders bepalen in belangrijke mate het aantal en 
typen juridische risico’s en de complexiteit van het juridisch 
risicomanagement binnen organisaties. Zij zullen zichtbare 
impact hebben op organisatie en inrichting van het (juridisch) 
risicomanagement.

2

Inrichting 

risico-

management 

en three lines 

of  defense 

(3loD)

Vragen en aandachtspunten
Bij de analyse van organisatie en inrichting van het (juridisch) 
risicomanagement (zie ook thema 1): bijzondere aandacht voor 
de mate waarin het 3loD-model wordt gebruikt in de praktijk. 
Daarbij aandacht voor de positionering van juridische afdeling 
en compliance-afdeling (indien aanwezig) en de wijze waarop 
de activiteiten van juridische afdelingen en professionals 
worden geduid vanuit het 3loD-model.

Verwachting
Het 3loD-model zal bij vooral bij financieel georiënteerde 
afdelingen (zoals audit-, control- en risicomanagement-
afdelingen) bekend zijn. Op basis van de literatuur en 
achtergrondinterviews bestaat geen duidelijk beeld van de 
mate waarin dit bij juridische professionals en afdelingen 
het geval is.
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Thema Verwachting, vragen en aandachtspunten

3

Definities en 

 categorisering

Vragen en aandachtspunten
Analyse van de risicodefinities en -categorieën die 
organisaties hanteren, met bijzondere aandacht voor juridisch 
risico en/of compliancerisico. Zijn (juridische) professionals 
bekend met deze definities? Wat zien juridische professionals 
zelf als juridische risico’s? Hoe breed of smal zien zij in dit 
verband de reikwijdte van hun professionele toetsing van 
initiatieven of activiteiten?

Verwachting
De praktijk zal met betrekking tot definities van juridisch 
risico en compliancerisico gevarieerd zijn (geen  definitie, een 
oorzakelijke of consequentiële definitie of een  andere variant). 
Juridische professionals zullen vanuit hun  visie op juridisch 
risico een neiging hebben om vooral aan ‘harde’ juridische 
normen te toetsen (wettelijke  normen en intern beleid dat een 
concrete vertaling is van  wettelijke normen).

4

Kwantificeren 

van kansen, 

 gevolgen 

en  risico-

bereidheid

Vragen en aandachtspunten
Hoe verlopen risico-inschattingen in de praktijk? In  welke 
mate worden kansen, gevolgen en risicobereidheid hierbij 
geëxpliciteerd en gekwantificeerd? Bijzondere aandacht voor 
situaties die hierbij mogelijk extra kwetsbaar zijn voor biases 
en de inzet van maatregelen die hier tegenwicht aan kunnen 
bieden.

Verwachting
Kansen, gevolgen en risicobereidheid zullen in de praktijk 
van juridisch risicomanagement vaak impliciet blijven, 
maar in zaken met een groot belang eerder en vaker worden 
geëxpliciteerd en gekwantificeerd.

5

Methoden en 

 instrumenten

Vragen en aandachtspunten
Welke methoden en instrumenten worden in de praktijk 
ingezet? Welke worden daarbij door professionals als effectief 
beschouwd? Identificatie en duiding van methoden en instru-
menten met behulp van het overzicht van § 3.7.5 en bijlage 1.

Verwachting
Veel methoden en instrumenten die in de praktijk door 
juridische afdelingen worden gebruikt zullen nog een  reactief 
karakter hebben. Proactieve methoden en  geavanceerde 
instrumenten zullen minder vaak worden ingezet.
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Thema Verwachting, vragen en aandachtspunten

6

Spanning 

 tussen recht 

en  organisatie

Vragen en aandachtspunten
Herkennen juridische professionals de in de literatuur 
 beschreven loyaliteitsconflicten tussen recht en organisatie 
in hun eigen praktijk? Hoe wordt er binnen de organisatie 
gereageerd op negatieve advisering door juridische 
professionals? Hoe gaan zij hiermee om?

Verwachting
Loyaliteitsconflicten tussen recht en organisatie zullen 
zich bij juridische professionals regelmatig voordoen. 
Juridische professionals zullen hier verschillend mee 
omgaan, mede afhankelijk van het betrokken belang, de 
aard van de geschonden rechtsregel, de persoonlijkheid van 
de betrokken juridische professionals en (de sterkte van) de 
organisatorische positie van de juridische afdeling.

7

Volwassenheid

Vragen en aandachtspunten
Analyse van de praktijk van juridisch risicomanagement bij 
de onderzochte organisaties, aan de hand van de indicatoren 
voor volwassenheid: systematiek, proactiviteit, integraliteit, 
juridisch bewustzijn binnen de organisatie en integratie in 
strategische besluitvorming. Bijzondere aandacht voor de 
verbinding met het algemene risicomanagement.

Verwachting
Juridisch risicomanagement is in de meeste organisaties 
nog relatief onvolwassen. Verschillen in de mate van 
volwassenheid kunnen mede worden verklaard door 
objectieve factoren, zoals de toepasselijke normenkaders. 
Organisaties in de financiële sector zijn waarschijnlijk het 
verst gevorderd in hun ontwikkeling. Binnen de decentrale 
overheid is er mogelijk sprake van afgenomen volwassenheid, 
door afgenomen aandacht voor systematische juridische 
kwaliteitszorg.
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4.4 Gevalsstudies

4.4.1 Inleiding
De gevalsstudies vormen de kern van het empirisch onderzoek. 

Veel van de bestaande literatuur over juridisch risicomanagement is, als 

gezegd, niet gebaseerd op (uitgebreid) empirisch onderzoek en bevat 

vooral – onderbouwde – visies over hoe juridisch risicomanagement 

idealiter zou moeten worden ingericht. Ik wilde weten wat de werkelijke 

stand van zaken is in de praktijk. Gevalsstudies zijn hiervoor geschikt, 

omdat zij gericht zijn op het bestuderen van verschijnselen in hun 

natuurlijke context (Den Hertog & Van Sluijs, 2000, p. 58). Zoals Yin in 

zijn standaardwerk schrijft, zijn gevalsstudies de voorkeursmethode bij 

‘how’ en ‘why’-vragen, waarbij er geen sprake is van een controleerbare 

onderzoekssituatie en de focus ligt op de studie van actuele (niet-

historische) fenomenen (Yin, 2014, p. 4). Daarvan is hier sprake; bij 

de gevalsstudies staat centraal hoe juridische afdelingen binnen 

organisaties in hun dagelijkse praktijk risico’s benaderen en waarom 

zij daarbij handelen zoals zij handelen. Om dit centrale thema te 

onderzoeken dient er inzicht te zijn in het aantal en type juridische 

professionals in de organisatie, hun organisatorische positionering, de 

methoden en instrumenten die zij inzetten, enzovoort.

Yin geeft in zijn standaardwerk over casestudies een omschrijving van 

gevalsstudies, die in twee delen uiteenvalt. Het eerste deel ziet op het 

onderwerp van een gevalsstudie, terwijl het tweede deel ziet op de 

kenmerken:

“A casestudy is an empirical enquiry that
1. Investigates a contemporary phenomenon in depth and within 

its real world context, especially when
2. The boundaries between phenomenon and context may not be 

clearly evident.

A case study inquiry
3. Copes with the technically distinctive situation in which there 

will be many more variables of interest than data points, and as 
one result
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4. Relies on multiple sources of evidence, with data needing to 
converge in a triangulating fashion, and as another result,

5. Benefits from the prior development of theoretical propositions 
to guide data collection and analysis.” (Yin 2014, p. 16-17)

De cases zijn in dit onderzoek organisaties, waarbij de juridische 

afdeling de centrale waarnemingseenheid vormt. Op dit organisatorische 

niveau worden in de praktijk de belangrijkste keuzes rondom de inzet 

van juridische professionals, te hanteren werkwijzen en het eventuele 

beleid rondom juridisch risicomanagement gemaakt. Onder juridische 

afdeling (§ 1.2) versta ik: de verzameling juridische professionals binnen 

een organisatie (en de direct hieraan verbonden ondersteuning).69 

Ook wanneer deze juridische professionals in werkelijkheid zijn 

verdeeld onder verschillende (onder)afdelingen worden deze, tenzij 

expliciet anders vermeld, geschaard onder de juridische afdeling. 

Voor het functioneren van het juridisch risicomanagement in een 

organisatie kan de organisatorische inrichting en positionering van 

juridische professionals vanzelfsprekend wel van groot belang zijn. 

In de gevalsstudies heeft dan ook per organisatie een analyse van de 

inrichting van de juridische afdeling plaatsgevonden.

Zoals toegelicht (§ 3.2), wordt de juridische functie (in brede zin) 

niet alleen uitgevoerd door juridische professionals, maar door een 

veelheid aan medewerkers. Dit geldt eveneens voor het juridisch 

risicomanagement. Er zijn dus veel niet-juridische professionals die 

voor de uitoefening van hun functie op deelonderwerpen over juridische 

69 Zie ook § 1.2: Met professional bedoel ik ‘personen die binnen of voor 

organisaties werkzaam zijn’, waarbij in deze studie een nadruk ligt op 

professionals die kennisintensieve werkzaamheden verrichten. Jurist 

en juridische professionals gebruik ik in deze studie als synoniemen. 

Met deze termen duid ik professionals aan met een juridische 

opleiding, waarbij hun dagelijkse werkzaamheden ook bestaan uit 

het inzetten van deze juridische expertise. Er zijn veel personen 

met een juridische opleiding die binnen organisaties niet als jurist 

werkzaam zijn (maar bijvoorbeeld als algemeen beleidsmedewerker). 

Deze medewerkers reken ik niet tot juristen, juridische professionals 

of de juridische afdeling, alhoewel hun specifieke achtergrond bij het 

identificeren en beheersen van juridische risico’s vanzelfsprekend van 

meerwaarde kan zijn. 
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expertise (moeten) beschikken, zoals in- en verkoopprofessionals, 

vergunningverleners, verpleegkundigen, toezichthouders, HR-

medewerkers, enzovoort.

In de praktijk van organisaties valt een juridische afdeling doorgaans 

onder een hoofd Juridische zaken, Chief Legal Officer, of general 
counsel.70 Bij de gevalsstudies bevorderden zij dat ik het onderzoek kon 

uitvoeren, door toegang te bieden tot medewerkers en documentatie. 

Bij het universitair medisch centrum (umc) fungeerde het hoofd 

Juridische zaken (tevens secretaris van de Raad van Bestuur) als directe 

contactpersoon, bij de bank betrof dit de leidinggevende van een van 

de juridische onderafdelingen op groepsniveau.71 Bij de gemeente 

was de concernjurist mijn aanspreekpunt, die in de praktijk een 

bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie van juridische 

kwaliteitszorg en juridisch control.

De omschrijving van Yin past ook verder op de gevalsstudies in dit 

onderzoek. Juridisch risicomanagement heeft veel dwarsverbanden 

met andere disciplines en kan op vrijwel alle activiteiten van een 

organisatie betrekking hebben. Hierdoor valt een strikte scheiding 

tussen context en fenomeen soms moeilijk te maken (zie punt 2 van Yin). 

Vanuit de geformuleerde aandachtspunten waren er bij de organisaties 

een dermate groot aantal relevante variabelen dat het onmogelijk 

was om over al deze variabelen gegevens te vergaren (zie punt 3). 

Binnen de gevalsstudies zijn er daarom, vanuit een vergelijkbare opzet, 

verschillende accenten gelegd, zie § 4.4.3.

De verwachtingen in het analytisch kader fungeren als de theoretical 

propositions (zie punt 5 van Yin). Passend bij het exploratieve karakter 

van het onderzoek, zijn deze verwachtingen niet geformuleerd als 

gedetailleerd omschreven hypotheses, maar als te toetsen globale 

verwachtingen. Zij hebben mede richting gegeven aan dataverzameling 

en -analyse.

70 De terminologie kan per organisatie verschillen. Dit zijn drie 

veelgebruikte benamingen. 

71 Dit hoofd fungeerde vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de 

juridische aspecten van de organisatiestructuur regelmatig ook als 

plaatsvervangend secretaris van de Raad van Bestuur. 
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4.4.2 Selectie organisaties
In het analytisch kader zijn (zie thema 1) vier belangrijke factoren 

geïdentificeerd die van invloed zijn op de aanwezigheid van 

juridische risico’s en zorgen voor complexiteit van het juridisch 

risicomanagement. Deze factoren dienen altijd in de context van de 

organisatie en in onderlinge samenhang te worden beschouwd en 

zijn niet op zichzelf bepalend. Voor de gevalsstudies koos ik voor 

organisaties, waarvan ik verwachtte dat zij met veel en diverse 

juridische risico’s te maken hebben. Mijn gedachte hierbij was dat 

bij deze organisaties de noodzaak tot een systematische aanpak, een 

doordachte positionering van juridische professionals en gerichte 

inzet van procedures, methoden en instrumenten eerder aanwezig 

zullen zijn. Om meer inzicht in deze aspecten is het in dit onderzoek 

immers te doen.

Omvang en toepasselijk normenkader (zowel de algemene mate 

van regulering, als de specifieke verplichtingen op het gebied van 

risicomanagement) zijn bij de selectie van organisaties twee van de 

belangrijkste criteria geweest. Zoals in hoofdstuk 3 toegelicht, is 

veel van de literatuur over (juridisch) risicomanagement afkomstig 

uit de financiële sector, die als een van de sterkst gereguleerde 

sectoren geldt. De verwachting is dan ook (zie thema 7) dat juridisch 

risicomanagement hier het verst ontwikkeld is. Ik had daarom een 

voorkeur om mijn onderzoek te beginnen bij een grote, financiële 

instelling, zodat ik een blik op de meest gevorderde praktijk zou 

krijgen. Het achtergrondinterview met een leidinggevende juridische 

professional bij de bank, gevolgd door enkele nadere gesprekken, leidde 

tot de bereidheid bij de bank om mee te werken aan het onderzoek. 

Daarbij werd aangegeven dat er ook binnen de bank nog veel vragen 

leefden over inhoud, vormgeving en afbakening van juridisch 

risicomanagement en de verhouding tot algemeen risicomanagement.

Bij de gevalsstudies is hiernaast gekozen voor organisaties uit twee 

andere sectoren: publiek en non-profit. Methodologisch beschouwd kan 

dit, binnen de deelselectie van organisaties waarbij ik verwachtte dat 

het juridisch risicomanagement complex zou zijn, als maximumvariatie 
worden getypeerd, al is het natuurlijk binnen een zeer kleine 

steekproef.
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Vervolgens benaderde ik de gemeente, als representant van een 

van de belangrijkste bestuurslagen van de overheid. Aangezien een 

gemeente veel wettelijke taken heeft, alle bevoegdheden gebaseerd 

zijn op een publiekrechtelijke grondslag en de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur op al het publiekrechtelijk handelen en, voor 

zover mogelijk, op het privaatrechtelijk handelen van toepassing zijn, 

kan ook de gemeente als sterk gereguleerd worden beschouwd. Vanuit 

visies op juridische kwaliteitszorg en juridisch control bestaat er bij 

gemeenten historisch bezien aandacht voor de problematiek rondom 

het beheersen van juridische aspecten, al wijst onderzoek erop dat 

juridische kwaliteitszorg en control bij gemeenten de laatste jaren 

minder prominent op de agenda staat (§ 3.3). Ook bij de gemeente was 

er een bereidheid tot medewerking, mede vanuit de wens een beeld te 

krijgen van mogelijke verbeterpunten en de eigen organisatie te kunnen 

vergelijken met andere.

Om het intersectorale karakter recht te doen, wilde ik de laatste 

gevalsstudie verrichten bij een organisatie met een non-profit karakter. 

De zorgsector was hierbij interessant, door de hoge mate van regulering. 

Universitaire medische centra (umc’s) zijn hierbinnen weer een van 

de sterkst gereguleerde organisaties, omdat zij een breed takenpakket 

hebben, waardoor de regulering een gevarieerd en gelaagd karakter 

heeft. Op het niveau van individuele medische professionals geldt 

bijvoorbeeld dat medische handelingen alleen mogen worden verricht 

door geregistreerde professionals, die onder de werking van het 

tuchtrecht vallen. Er geldt een algemene wettelijke verplichting voor 

zorgverlenende instellingen om een klachtvoorziening in te richten. 

In een grote zorgverlenende instelling ontstaan ook, onvermijdelijk, 

met enige regelmaat geschillen over mogelijke fouten bij zorgverlening. 

Omdat een umc veel hoogcomplexe zorg levert, kan het daarbij snel om 

kwesties met een grote impact gaan. Op het niveau van het portfolio van 

de organisatie zijn er regels rondom marktordening. Umc’s verrichten 

hiernaast medisch-wetenschappelijk onderzoek, dat aan strenge 

regels is gebonden. Zorgverlening door een umc wordt verder veelal 

vergoed door zorgverzekeraars, vanuit het wettelijk kader van de 

Zorgverzekeringswet, waarvoor zorginstellingen contracten sluiten met 

verzekeraars. Umc’s staan vanuit deze zorgverlenende taken bovendien, 

in vergelijking met veel andere dienstverlenende organisaties, onder 
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relatief intensief toezicht. Deze korte schets maakt al duidelijk dat 

ook het umc als sterk gereguleerd kan worden aangemerkt. Het umc 

bleek eveneens snel bereid medewerking te verlenen. Enerzijds vanuit 

een positieve grondhouding ten opzichte van het faciliteren van 

wetenschappelijk onderzoek, anderzijds omdat het rond de onderzoeks-

periode bezig was met een heroriëntatie op de vormgeving van het 

risicomanagement.

Voor alle geselecteerde organisaties kon dus worden verwacht dat er 

veel mogelijke juridische risico’s speelden, waardoor elementen van 

juridisch risicomanagement aanwezig konden worden geacht. Hieronder 

worden per organisatie nog enkele basisgegevens over omvang en 

organisatiestructuur vermeld die invloed hebben op de complexiteit 

van het juridisch risicomanagement. Getallen zijn afgerond en geven de 

orde van grootte weer. In de hoofdstukken 5-7 worden de organisaties 

gedetailleerder beschreven. 

Tabel 4 Kenmerken organisaties gevalsstudies

Organisatie Aantal medewerkers Factoren complexiteit, o.a.

Bank +/- 50.000 Groepsstructuur, >200 dochtervennoot-

schappen en deelnemingen, vijf juridische 

afdelingen op groeps niveau, actief in 

> 40 landen, in verschillende landen ook 

nationale juridische afdelingen

Gemeente +/- 4000 17 organisatieonderdelen, aanbieder van 

> 120 gereguleerde producten en diensten

Umc +/- 7000 Zeven divisies, > 30 dochtervennoot-

schappen en deelnemingen, verschillende 

internationale samenwerkingen

4.4.3 Opzet gevalsstudies

Overeenkomsten en verschillen
De gevalsstudies hadden alle drie dezelfde insteek en opzet. Doordat 

er sprake was van sterk verschillende organisaties (zowel qua regel-

geving, omvang, structuur als sector) en een sterk verschillende 

ontwikkelingsfase van het juridisch risicomanagement, verschillen 

ze echter op onderdelen en ligt er binnen elke gevalsstudie een focus 
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op andere aspecten. Bij de bank heb ik veel aandacht besteed aan 

de analyse van het complexe toepasselijke normenkader, de relatief 

uitgebreide interne documentatie over (juridisch) risicomanagement 

en de hieraan verbonden organisatorische inrichting. De interviews 

stonden voor een belangrijk deel ten dienste van het doorgronden van de 

uitwerking van deze regelgeving en de wijze waarop en de mate waarin 

aan het beleid rondom (juridisch) risicomanagement door professionals 

uitvoering werd gegeven.

Bij de gemeente en het umc was de regelgeving en de interne 

documentatie aanzienlijk minder uitgebreid en vergde deze analyse 

minder tijd. In de interviews vergden vragen over (de bekendheid met 

en visie op) het beleid eveneens minder tijd. Hierdoor kon ik in de 

interviews uitgebreider ingaan op casuïstiek en (juridische) afwegingen 

die hierbij werden gemaakt. Bij de analyses van gemeente en umc ligt 

de focus daardoor meer op de ervaringen van medewerkers en minder 

op het beleid. Bij de gemeente ben ik in het bijzonder ingegaan op 

de taakinvulling van juridische professionals en het onderscheid dat 

hierbij binnen de gemeente gemaakt wordt tussen juridisch advies en 

juridisch control.

Omdat bij de bank regelgeving en beleid het meest uitgebreid waren, is 

de weergave van de analyse over deze aspecten in de beschrijving het 

omvangrijkst. Vooral hierdoor is ook de omvang van de beschrijving van 

deze gevalsstudie het grootst. Een andere reden is dat ik bij de bank iets 

meer geïnterviewden heb gesproken, omdat de bank in omvang veruit de 

grootste juridische afdeling heeft. De omvang van de beschrijving van 

de gevalsstudies bij de gemeente is om dezelfde reden iets minder groot; 

die bij het umc het kleinst.

De onderzoeken bij bank, gemeente en het umc zijn verricht onder de 

voorwaarde dat over de resultaten anoniem zou worden gerapporteerd 

en dat in de rapportage details over casuïstiek zouden worden 

vermeden. Zo kon worden bevorderd dat geïnterviewden vrijuit 

zouden spreken. De identiteit van de organisatie kan op basis van de 

organisatiebeschrijvingen en de daarin vermelde kenmerken weliswaar 

relatief eenvoudig worden achterhaald, maar door de naam niet op te 

nemen wordt vermeden dat over enkele jaren de beschrijving van de 
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situatie bij de organisatie online eenvoudig vindbaar is – omdat dit 

onderzoek open access wordt gepubliceerd –, terwijl de feitelijk situatie 

inmiddels al sterk kan zijn gewijzigd.

De organisaties hebben inzage gehad in de uiteindelijke rapportage 

en hadden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen ongewijzigde 

opname van passages, wanneer deze (reputatie)schade voor de 

organisatie zouden kunnen veroorzaken. Uitgangspunt was dat 

feitelijke details in dergelijke gevallen zouden kunnen worden gewijzigd 

(met vermelding), zonder de strekking geweld aan te doen. Uiteindelijk 

is dit niet noodzakelijk gebleken. Door de organisatorische insteek 

van het onderzoek bleken de overeengekomen beperkingen geen 

problemen op te leveren bij de rapportage. Vermelden van details bleek 

niet noodzakelijk om de analyse van de werking van organisatorische 

processen, de stand van zaken van het juridisch risicomanagement en 

de opstelling van professionals adequaat te beschrijven.

Onderzoeksmethoden
Interviews, documentenonderzoek en participerende observatie zijn 

bij gevalsstudies binnen organisaties doorgaans de beschikbare 

onderzoeksmethoden. Participerende observatie is voor dit 

onderzoek als minder geschikt beoordeeld. Het zou weliswaar 

inzichtgevend kunnen zijn om, bijvoorbeeld in situaties waarin het 

gaat om (potentiële) juridische risico’s, overleggen tussen juridische 

professionals en andere medewerkers te observeren, maar er kleven 

wel verschillende bezwaren aan. Allereerst kan de aanwezigheid 

van de onderzoeker in dergelijke situaties verstorend werken en 

de betreffende juristen en hun gesprekspartners op scherp zetten. 

Daarnaast kan het voor de organisatie toekomstige situaties met 

gevoelige informatie betreffen, waardoor de bereidheid om mee te 

werken lager zou zijn. Bovendien is dergelijk onderzoek moeilijk te 

plannen, omdat vooraf vaak onduidelijk is wanneer geschikte situaties 

zich zullen voordoen. Het onderzoeken van een organisatie zou daarom 

al snel zeer tijdrovend worden, hetgeen ten koste zou gaan van de 

breedte van het onderzoek en daarmee van het exploratieve karakter. 

Gelet op deze methodologische en praktische bezwaren vormden 

interviews en documentenonderzoek de voor de hand liggende 

onderzoeksinstrumenten bij de gevalsstudies.
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Documentenonderzoek en interviews
Het documentenonderzoek heeft bestaan uit het bestuderen van relevante 

documenten, zoals jaarverslagen, organisatienotities, beleid rondom 

risicomanagement, bestaande risico-inventarisaties of instrumenten 

(bijvoorbeeld dashboards), werkafspraken en procedures, enzovoort. 

Het analytisch kader, en de daaruit voortvloeiende verwachtingen en 

vragen, gaven richting aan het documentenonderzoek. Het kader zorgde 

voor verschillende specifieke vragen, waarop duidelijke antwoorden 

bestonden (bijvoorbeeld naar de formele organisatiestructuur, of de 

vraag welke risicodefinities en categorieën er binnen de organisaties 

werden gehanteerd). De antwoorden op andere vragen vereisten meer 

interpretatie (bijvoorbeeld in welke mate de beleidsdocumentatie 

blijk gaf van een integrale benadering bij het risicomanagement). 

In dergelijke gevallen interpreteerde ik de resultaten zoveel mogelijk 

met gebruikmaking van begrippen uit het analytisch kader.

De interviews bij de gevalsstudies zijn gevoerd met verschillende 

betrokkenen en stakeholders bij het juridisch risicomanagement binnen 

de organisatie, waaronder verschillende juridische professionals, 

vertegenwoordigers van het management van de juridische 

afdeling, verantwoordelijken voor het risicomanagement, audit  en / of 

leidinggevenden en professionals van uitvoerende afdelingen, zie ook 

§ 4.4.2. Per organisatie hebben 12-19 interviews met professionals 

plaatsgevonden, waarbij in enkele gevallen ook verschillende interviews 

met dezelfde personen zijn gehouden. Voor een breder beeld zijn bij elke 

gevalsstudie tevens enkele interviews gehouden met professionals die bij, 

respectievelijk, een andere bank, gemeente of umc een rol hadden bij het 

(juridisch) risicomanagement. De exacte onderzoeksactiviteiten worden 

per organisatie in hoofdstuk 5-7 nog afzonderlijk toegelicht.

De interviews hadden een semigestructureerd karakter en zijn gevoerd 

aan de hand van een interviewagenda, gebaseerd op het analytisch 

kader. De vragen in het interview zijn steeds afgestemd op de organisatie 

en de rol en functie van de gesprekspartner. Het semigestructureerde 

karakter van de interviews bood ruimte om op bepaalde aspecten 

dieper in te gaan en antwoorden van de gesprekspartner uit te diepen. 

Tegelijkertijd kwamen hierdoor in de interviews nooit alle punten aan 

bod. De algemene interviewagenda is opgenomen als bijlage 2.
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De interviews binnen de organisaties tijdens de gevalsstudies kunnen 

gedeeltelijk worden gekwalificeerd als zogenaamde respondent-
interviews, gericht op het vaststellen van de kennis, ervaringen en 

houding van de geïnterviewden zelf (bijvoorbeeld met betrekking 

tot hun eigen visie op het begrip juridisch risico) en deels als 

informantinterviews, gericht op het vergaren van informatie over de 

organisatie en de eigen rol daarbinnen.

Bij de interviews speelde vanuit methodologisch perspectief nog een 

relevant punt. Begrippen zoals strategie en risicomanagement zijn 

voor juridische professionals soms relatief onbekend terrein. Andere 

stakeholders waren soms weer onbekend met juridische aspecten. 

Om zinnige discussie mogelijk te maken was daarom soms enige 

introductie in terminologie en onderwerp gewenst. In de vragenlijst die 

geïnterviewden vooraf ontvingen verstrekte ik beknopte informatie over 

doel en achtergrond van het onderzoek, waarbij enkele kernbegrippen 

van het onderzoek werden genoemd (zie bijlage 2). Een risico van deze 

informatieverstrekking was dat geïnterviewden zich bewust konden 

worden van onbekwaamheid of onwetendheid op gebieden die voor 

hen relevant kunnen worden geacht, waardoor zij ‘sociaal wenselijke’ 

antwoorden zouden geven. Ook bij de eigen rol als interviewer bestond 

het risico dat in de vraagstelling teveel invulling werd gegeven aan 

begrippen, of dat door de vraagstelling antwoordrichtingen werden 

gesuggereerd, met negatieve effecten voor de betrouwbaarheid van de 

onderzoeksresultaten (de mate waarin dezelfde onderzoeksresultaten 

ook door een andere onderzoeker zouden worden gevonden) en de 

validiteit van de onderzoeksresultaten (de mate waarin zij daadwerkelijk 

inzicht bieden in de rol van juridische afdelingen, zie ook § 4.2.3). 

In de vraagstelling bij de interviews is, om dit risico te minimaliseren, 

onnodige terminologie vermeden en is veel aandacht besteed aan een 

open, niet suggestieve vraagstelling, waarbij zoveel mogelijk gevraagd 

is naar eigen ervaringen, onderbouwd door concrete voorbeelden. 

Bij geïnterviewden had ik incidenteel de indruk dat zij zaken mooier 

of doordachter presenteerden dan in werkelijkheid het geval was. 

Door de toegepaste triangulatie denk ik de belangrijkste overdrijvingen 

te hebben kunnen identificeren. Desalniettemin kent het onderzoek op 

dit punt, zoals alle (exploratieve) onderzoeken die voor een belangrijk 

deel op interviews gebaseerd zijn, enkele inherente beperkingen.
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De interviewverslagen zijn aan de geïnterviewden voorgelegd, 

ter feitelijke correctie. In enkele gevallen heb ik ten aanzien van 

onduidelijkheden nog navraag gedaan bij geïnterviewden. Het 

analytisch kader was vervolgens weer richtinggevend bij de interpretatie 

van de interviewresultaten en het toetsen van de verwachtingen die uit 

het analytisch kader voortvloeien. Evenals bij het documentonderzoek 

gold hier dat sommige vragen eenduidig en met een hoge mate van 

objectiviteit konden worden beantwoord (bijvoorbeeld de bekendheid 

van juridische professionals met risicodefinities) en dat andere 

resultaten meer interpretatie vroegen (bijvoorbeeld de situaties waarin 

rondom het maken van inschattingen een verhoogde kwetsbaarheid 

voor biases zou kunnen bestaan). In de hoofdstukken 5-8 heb ik over de 

gemaakte keuzes en interpretatie zo transparant en navolgbaar mogelijk 

gerapporteerd. De geselecteerde quotes van geïnterviewden hebben 

hierbij tot doel om de context van antwoorden zo goed mogelijk te 

illustreren.

Aan het einde van elke gevalsstudie zijn de bevindingen in een plenaire 

bijeenkomst gepresenteerd, waarvoor de juridische afdeling(en) 

en andere betrokkenen werd(en) uitgenodigd. Bij het umc toetste 

ik enkele van de belangrijkste onderzoeksresultaten voorafgaand 

aan de presentatie met behulp van een digitale enquête. Binnen de 

bijeenkomsten bestond ruimte voor vragen en discussie. De bevindingen 

werden in deze bijeenkomsten breed herkend.

4.5 Onderzoeksopzet: ronde tafels

Na afronding van de gevalsstudies zijn in december 2018 nog een 

drietal ronde tafels georganiseerd, waaraan in totaal 15 professionals 

en experts hebben deelgenomen. De deelnemers hadden verschillende 

achtergronden, verdeeld over de sectoren van het onderzoek: publiek, 

privaat, non-profit. Hierbinnen waren er vervolgens deelnemers die 

bij vergelijkbare organisaties werkten of werkzaam waren geweest.72 

72 Alleen de beoogde deelnemer van een andere, grote zorginstelling 

kon in verband met persoonlijke omstandigheden niet deelnemen. 

De non-profitsector was wel vertegenwoordigd door het hoofd 

Juridische Zaken van een grote onderwijsinstelling.
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De ronde tafels startten met een presentatie van de belangrijkste 

voorlopige conclusies van het onderzoek. Hierna werd, aan de hand 

van stellingen, gediscussieerd over de mate waarin conclusies werden 

herkend en ook op organisaties uit andere sectoren van toepassing 

zijn. De deelnemers werden bovendien uitgenodigd om de conclusies 

te voorzien van aanscherpingen en nuances. De resultaten van de 

ronde tafels zijn gebruikt bij de analyse van resultaten in hoofdstuk 8 

en de conclusies van hoofdstuk 9. Een lijst van deelnemers aan de 

rondetafelbijeenkomsten is opgenomen als bijlage 4.
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Figuur 14 Opbouw hoofdstukken: herhaald
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BANK

5.1 Inleiding

De eerste gevalsstudie in dit onderzoek is in 2017 verricht bij een bank, 

die in meerdere landen actief is, met Nederland als thuisbasis. De keuze 

voor een bank als eerste gevalsstudie werd ingegeven door de wens 

een organisatie te onderzoeken waar sprake zou zijn van relatief ver 

ontwikkeld juridisch risicomanagement (§ 4.4.2). Het vooronderzoek 

heeft bevestigd dat risicomanagement binnen financiële instellingen 

sterk gereguleerd is. Deze regulering is na de economische crisis 

van 2008 bovendien aangescherpt. Risicomanagement heeft een 

belangrijk deel van haar wortels ook in de financiële sector en heeft 

hier dus een lange historie (§ 2.4). Ook compliance, als onderdeel van 

risicomanagement, is sterk ontwikkeld in de financiële sector (§ 3.5). 

Bovendien hebben grote financiële instellingen door de aard van hun 

activiteiten grote juridische afdelingen, waardoor een relatief hoge mate 

van organisatie en professionaliteit kan worden verwacht.

Zoals beschreven, heeft het analytisch kader richting gegeven aan de 

gevalsstudies (§ 4.4). Bij de eerste thema’s van dit kader (1-3) ligt de 

nadruk op de interne en externe context van de organisatie, alsmede 

de organisatie en inrichting van en het beleid rondom (juridisch) 

risicomanagement. Bij de thema’s 4-6 staan de uitvoering van het 

(juridisch) risicomanagement en de visies en ervaringen van individuele 

(juridische) professionals centraal. Thema 7 heeft betrekking op de 

volwassenheid van het gehele juridisch risicomanagement en heeft 

daarmee een overkoepelend perspectief. In de verschillende paragrafen 

benoem ik op de meest relevante punten steeds de relaties met de 

verwachtingen, vragen en aandachtspunten uit het analytisch kader.

De opbouw van dit hoofdstuk volgt de volgorde van de thema’s. In § 5.2 

geef ik een introductie van de interne en externe context van de bank. 

Nadat daarmee de organisatie is geïntroduceerd, geef ik in § 5.3 een 
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nadere verantwoording van de onderzoeksactiviteiten die ik binnen de 

bank heb verricht. In § 5.4 geef ik een samenvatting van de analyse van 

het toepasselijke normenkader voor de bank. Daarbij ligt de focus op de 

regelgeving rondom (juridisch) risicomanagement. Zoals zal blijken, is 

de bank op dit gebied onderworpen aan een uitgebreid wettelijk regime. 

In het kader van het onderzoek heb ik een uitgebreide analyse van dit 

wettelijke regime gemaakt en met de bank besproken. Een dergelijke 

analyse vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement was 

nog niet beschikbaar en had voor de bank daarom meerwaarde. 

Om redenen van leesbaarheid heb ik in de verslaglegging hierna slechts 

een samenvatting opgenomen.

Na de analyse van de regelgeving bevat § 5.5 de resultaten van 

de analyse van interne documentatie op het gebied van juridisch 

risicomanagement. § 5.6 bevat de verslaglegging van de interviews, 

waarin de nadruk ligt op hoe professionals binnen de bank aankijken 

tegen juridisch risico(management), welke methoden en instrumenten 

zij hiervoor inzetten en belangrijk achten en in welke mate zij het beleid 

van de bank in de praktijk (her)kennen. In § 5.7 vat ik de belangrijkste 

conclusies samen.

5.2 Introductie organisatie

5.2.1 Omvang, organisatiestructuur 
en externe relaties

De bank heeft internationaal circa 50.000 fte aan medewerkers, waarvan 

bijna een derde in Nederland. De bank behoort hiermee, bezien over 

alle sectoren, tot de grootste werkgevers van Nederland (top 15). 

Als financiële instelling is zij in een groot aantal landen (>40) actief. 

In verschillende landen heeft zij ook een bankvergunning om bancaire 

diensten te verrichten. In landen waar dat niet het geval is dienen de 

verrichte activiteiten primair ter ondersteuning van de dienstverlening 

aan multinationaal opererende klanten.

De organisatie kent vennootschapsrechtelijk een onderverdeling naar 

groepsniveau en afzonderlijke vennootschappen in de verschillende 

landen.
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Figuur 15 Vereenvoudigde weergave organisatiestructuur

Groep  

Land 1   
Enz.  Land 2

Hiernaast is er nog een groot aantal vennootschappen dat onderdeel 

uitmaakt van de groep. Een uitgebreide analyse van de vennootschaps-

structuur voert te ver voor het doel van dit onderzoek, maar het is 

duidelijk dat er sprake is van een grote organisatie en een gelaagde en 

complexe, en bovendien regelmatig wijzigende, organisatiestructuur, 

zie ook hierna. Uit de interviews en overige onderzoeksactiviteiten, zie 

hierna, is gebleken dat deze organisatiestructuur ervoor zorgt dat de 

onderlinge afstemming veel aandacht vraagt.

De groeps- en landenorganisatie kennen verschillende ondersteunende 

afdelingen, zoals IT-, communicatie- en facilitaire afdelingen. Zij 

worden ondersteund door een groot aantal leveranciers en faciliterende 

organisaties, waarmee afspraken contractueel zijn vastgelegd. 

Verschillende organisatieonderdelen en -afdelingen zijn specifiek 

gericht op de dienstverlening aan bepaalde cliëntgroepen, waarbij 

vooral onderscheid gemaakt tussen dienstverlening aan grote 

zakelijke klanten en dienstverlening aan consumenten en kleinere en 

middelgrote organisaties. In totaal gaat het om miljoenen klantrelaties. 

De dienstverlening aan MKB en particulieren omvat de gebruikelijke 

bancaire dienstverlening, zoals kredietverlening, sparen, beleggen en 

betalen. Bij de dienstverlening aan grote cliënten gaat het hiernaast 

ook om het begeleiden en verzorgen van beursgangen, aandelenuitgifte, 

fusies en overnames, syndicaatfinancieringen, en dergelijke.

De organisatie heeft, net als veel andere financiële instellingen, 

belangrijke gevolgen ondervonden van de crisis in de financiële sector 

en de overheidsmaatregelen die in die periode zijn getroffen. In het 
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verleden hebben incidenten plaatsgevonden, waarbij overtreding 

van regelgeving tot boetes heeft geleid. Mede hierdoor staat risico-

management intern hoog op de agenda. In Nederland en Europa staat 

de bank onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank en 

de Europese Centrale Bank en gedragstoezicht van de Autoriteit 

Financiële Markten, zie hierna. Door het multinationale karakter van 

de activiteiten van de bank en de vestigingen in de Verenigde Staten 

is de extraterritoriale werking van Amerikaanse wetgeving voor de 

bank eveneens zeer relevant. De Amerikaanse toezichthouders staan 

bekend om hoge boetes bij overtredingen. Hiernaast is er nog nationaal 

toezicht in de verschillende landen waar zij actief is. Het buitenlandse 

toezicht blijft in deze rapportage en analyse verder (grotendeels) buiten 

beschouwing, door een focus op de organisatie in Nederland. De bank 

kent derhalve zowel een groot aantal, als een grote diversiteit aan 

externe relaties (thema 1).

Zoals bij veel andere financiële instellingen, worden de kernactiviteiten 

sterk beïnvloed door digitalisering. Veel administratieve functies 

zijn binnen de organisatie de afgelopen jaren verdwenen, voor een 

belangrijk deel door automatisering. De gevolgen van de crisis 

maakten bezuinigingen noodzakelijk. Bovendien is er sprake van 

strategische wijzigingen in de organisatiestructuur en manier van 

werken, die eveneens tot wijzigingen in het personeelsbestand hebben 

geleid. Doel van deze strategische wijzigingen is onder andere om de 

snelheid van productontwikkeling te vergroten, om zo innovatiever 

en competitiever te worden. De vergrote concurrentie op de markt 

voor financiële dienstverlening is de achterliggende reden voor deze 

wijziging. Naast verschillende nieuwe toetreders, zoals in Nederland 

Bunq en Knab, verwachten wereldwijd veel experts dat ook partijen als 

Google en Amazon zich, op enigerlei wijze, op de markt voor financiële 

diensten zullen begeven. Google heeft bijvoorbeeld al in een groot 

aantal landen een bankvergunning.

In reactie op deze ontwikkelingen acquireert de bank zelf veelbelovende 

fintechondernemingen. Vanuit het perspectief van (juridisch) 

risicomanagement kan dit als een complicerende (en risicoverhogende) 
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factor worden gezien, omdat er dan sprake is van organisatieculturen 

en -processen die op elkaar afgestemd moeten worden (§ 3.7.3). 

Handelingen die worden verricht door ondernemingen waarin de bank 

een deelneming heeft, kunnen door toezichthouders aan de bank worden 

toegerekend. De mate waarin dit het geval is, is mede afhankelijk van 

de omvang en aard van de deelneming, maar van toerekening kan snel 

sprake zijn. Bij een kleine deelneming kan het beheersen van risico’s die 

uit de relatie voortvloeien in zekere zin worden gezien als third party risk 
management (§ 2.7.2). Binnen de gevalsstudie is dit thema verschillende 

keren ter sprake gekomen.

De strategische wijzigingen hebben binnen de bank onder andere tot 

gevolg dat er in teams via matrixstructuren verschillende expertises 

worden gebundeld. Idee is dat zo alle expertises direct input leveren, 

waardoor kortere ontwikkelcycli mogelijk worden:

“Vroeger kon het bij productontwikkeling eenvoudig een jaar 
duren, voordat een eerste testversie klaar was. Nu is het streven 
eerder om binnen enkele weken een testversie bij een selectie van 
klanten te hebben draaien.”

De digitalisering, bezuinigingen en strategische wijzigingen hebben 

tot gevolg gehad dat er de afgelopen jaren verschillende grotere 

en kleinere reorganisaties plaats hebben gevonden. Gedurende de 

onderzoeksperiode vonden reorganisaties plaats bij de juridische 

afdeling en complianceafdeling van de Nederlandse organisatie.73 

De wijzigingen in het personeelsbestand hebben logischerwijs impact 

op de organisatie, ook op het beheersen van risico’s.

“Er is met het vertrek van mensen veel kennis verdwenen en 
er zijn veel nieuwe, jonge mensen binnengekomen. Zij hebben 
expertise die we nodig hebben, maar kennen de bank en de 

73 De bijbehorende onduidelijkheid over functies e.d. waren mede de 

oorzaak van enige vertraging in deze gevalsstudie, vandaar dat de 

onderzoeksperiode bij de bank wat langer heeft geduurd dan bij de 

andere organisaties. 
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bancaire sector en de normen die hier gelden nog niet goed. 
Dit maakt het risicomanagement complexer.”

5.2.2 Juridische afdeling
Bij alle gevalsstudies heb ik een grondige analyse gemaakt van de 

juridische afdeling – volgens de gehanteerde, brede definitie –. Bij de 

bank is er op groepsniveau een vijftal juridische afdelingen, die elk een 

afdelingshoofd hebben. De vijf afdelingshoofden vallen direct onder de 

general counsel, die adviseert aan de Raad van Bestuur.

Eén afdeling heeft als hoofdtaak het waarborgen en/of ondersteunen 

van de nakoming van relevante ondernemingsrechtelijke verplichtingen 

van de groep.74 Te denken valt aan het voldoen aan regelgeving rondom 

ondernemingsrechtelijke verslaglegging (jaarverslag), de inrichting 

van de organisatiestructuur, maar ook aan fusies, overnames en het 

afstoten van organisatieonderdelen. Onder deze afdeling valt ook een 

onderafdeling die voor de gehele organisatie diensten verleent op het 

gebied van, onder andere, vennootschapsbeheer en volmachtverlening.

Een tweetal afdelingen richt zich op de dienstverlening aan grote 

(multinationale) cliënten, waarbij deelactiviteiten en –afdelingen 

onder andere zijn gericht op lenen, (complexe) betalingsactiviteiten 

en betaalsystemen, begeleiden van herstructureringen, (complexe) 

financieringen en juridische procedures. Deze afdelingen werken veel 

samen met externe, multinationaal opererende advocatenkantoren.

Een vierde afdeling richt zich op de activiteiten op beurzen en 

financiële markten. De vijfde afdeling ziet op algemene juridische 

zaken en heeft een inhoudelijke, algemeen coördinerende taak naar de 

nationale juridische afdelingen. Deze nationale juridische afdelingen 

kennen daarmee allemaal zowel een functionele verantwoordingslijn 

(naar de juridische afdeling op groepsniveau) en een hiërarchische 

verantwoordingslijn (naar het bestuur van de nationale organisatie). 

In geval van een verschil van inzicht over een bepaalde juridische 

kwestie kunnen nationale juridische professionals dan ook op twee 

74 Het hoofd van deze afdeling fungeerde als contactpersoon, zie § 4.4. 
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manieren escaleren: functioneel en hiërarchisch. Naast de juridische 

afdelingen zijn er op groeps- en nationaal niveau ook afdelingen 

compliance. Gezamenlijk vervullen zij een belangrijke rol bij het 

(juridisch) risicomanagement, zie hierna.

Verdeeld over de verschillende juridische afdelingen werken er bij de 

bank in totaal meer dan 400 juridische professionals. Binnen Nederland 

zijn ruim 200 juridische professionals werkzaam, zowel op groepsniveau 

als op het niveau van de Nederlandse bankorganisatie.75 Bij deze 

Nederlandse bankorganisatie werken ongeveer 50 medewerkers op 

de juridische afdeling, waarvan ongeveer 40 juridische professionals. 

De overige tien hebben een diversiteit aan achtergronden en houden 

zich onder andere bezig houden met klachtenafhandeling.76 Zij hebben 

veelal ruime ervaring binnen de bank en kennen daardoor de (processen 

binnen de) bank goed.

De taken van juridische professionals zijn divers en sterk afhankelijk 

van de afdeling waaraan zij verbonden zijn. Juridische professionals 

die primair verbonden zijn aan onderdelen die diensten verlenen 

aan particulieren en kleine tot middelgrote organisaties zijn 

bijvoorbeeld slechts beperkt bezig met het opstellen van contracten. 

Het productportfolio voor deze categorie cliënten is in hoge mate 

gestandaardiseerd. De producten worden daarmee vrijwel volledig 

beheerst door algemene voorwaarden en bieden slechts beperkt ruimte 

voor afwijking. Bij andere organisatieonderdelen bestaat bij bepaalde 

producten meer onderhandelingsruimte. Juridische professionals 

hebben hier bijvoorbeeld als belangrijke taken het opstellen en actueel 

houden van (modules van) modelcontracten die door de organisatie 

gebruikt kunnen worden, alsmede het begeleiden van transacties.

75 Bedoeld wordt hier (zie ook noot 7): juridische professionals die 

ook functies verrichten waarvoor juridische expertise noodzakelijk 

is en dus ‘als jurist’ werken. De bank kent ook een groot aantal 

medewerkers die qua opleiding wel een juridische achtergrond 

hebben, maar binnen de organisatie andere taken verrichten. 

76 Waaronder ook de klachtbehandeling van klachten die door cliënten, 

nadat een interne behandeling niet tot een oplossing heeft geleid, zijn 

ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 
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Het aantal complianceprofessionals op de verschillende compliance-

afdelingen is op groepsniveau en binnen de nationale organisatie 

van vergelijkbare omvang als het aantal juridische professionals. 

Een gedeelte van de complianceprofessionals heeft een juridische 

achtergrond, maar deze is in veel gevallen niet per se noodzakelijk of 

vereist voor het vervullen van de functie. Een deel heeft ook specifieke 

taken die specialistische expertise vereisen, bijvoorbeeld op het gebied 

van dataprivacy en IT.

De taken en verantwoordelijkheden van de juridische en compliance-

afdeling komen in § 5.5 en § 5.6 nog uitgebreider aan bod.

5.2.3 Organisatie risicomanagement
Vanuit het analytisch kader (thema 2) had ik aandacht voor de mate 

waarin binnen organisaties het 3loD-model gebruikt werd. Het 

risicomanagement blijkt binnen de bank inderdaad georganiseerd 

volgens het 3loD-principe, dat in interne documentatie veel wordt 

genoemd en relatief breed bekend is. De first line wordt hierbij 

gevormd door de primaire afdelingen. De vaste uitdrukking hiervoor 

binnen de bank is ‘de business’. De tweede lijn bestaat uit een groot 

aantal afdelingen. Voor het afdekken van marktrisico’s (zoals rente- 

en valutaschommelingen) bestaat een aparte afdeling Market risk, 

evenals voor kredietrisico’s (het beoordelen van kredietwaardigheid 

van debiteuren): Credit risk. Deze twee risicoafdelingen zijn primair 

financieel-economisch georiënteerd. Er is ook nog een – kleinere – 

afdeling Environmental en Social Risk (ESR), die toetst of cliënten 

voldoen aan de normen die de bank heeft vastgesteld in het ESR-beleid. 

Dit beleid ziet op de dienstverlening aan cliënten die actief zijn op het 

gebieden zoals defensie, visserij, mijnbouw en kansspelen.

Voor risico’s die niet primair financieel van aard zijn, bestaat een 

apart non-financial risk framework (NFR). Hieronder valt een diverse 

categorie aan risico’s: van interne en externe fraude, tot risico’s 

verbonden aan het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het 

gebied van anti-terrorismefinanciering, marktmisbruik en money 
laundering (witwassen). De eerste lijn bestaat ook bij non-financial 

risk uit de business. De tweede lijn wordt gevormd door de afdeling 
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Operationeel risicomanagement (verder: ORM) en de afdeling 

Compliancerisicomanagement (verder: Compliance). De juridische 

afdeling (of: Legal) wordt, zie hiervoor, voor een belangrijk deel van haar 

taken ook in de tweede lijn gepositioneerd. Voor non-financial risks is 

er binnen de verschillende organisatieonderdelen een overlegstructuur, 

waarbij leidinggevenden van de relevante afdelingen periodiek bij elkaar 

komen in non-financial risk committees om het risicobeleid te evalueren. 

De third line of defense wordt, ten slotte, gevormd door de interne 

auditafdeling. De focus in het onderzoek heeft gelegen op de afdelingen 

Compliance, ORM en Legal.

De organisatie van het risicomanagement, en de positionering van de 

juridische afdeling hierbinnen, komt hierna uitgebreider aan de orde bij 

de analyse van het intern beleid en de resultaten van de interviews.

5.3 Onderzoeksactiviteiten en nadere 
methodologische verantwoording

De gevalsstudie had tot doel om voor de context van de bank een 

antwoord te formuleren op de derde deelvraag en vast te stellen op 

welke wijze de juridische afdeling van de bank in de praktijk, in beleid 

en uitvoering, systematisch aandacht besteedt aan het identificeren en 

beheersen van risico’s.

Met het analytisch kader als richtsnoer, heb ik voor de gevalsstudie 

allereerst een groot aantal documenten bestudeerd over de instelling en 

de (Nederlandse) financiële sector, zoals jaarverslagen, rapporten van 

toezichthouders, journalistieke publicaties, enzovoort. Parallel aan de 

gevalsstudie heb ik, om een breder perspectief te krijgen, twee interviews 

gehouden met juridische professionals die bij andere Nederlandse banken 

intensief en vanuit juridisch perspectief actief betrokken zijn (geweest) 

bij het juridisch risicomanagement, alsmede met een medewerker van de 

Autoriteit Financiële Markten, verbonden aan de afdeling die binnen de 

AFM toezicht houdt op de (verantwoording over de) procedure voor de 

introductie van nieuwe financiële diensten en producten.
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Verder heb ik, vanuit de aandacht voor het toepasselijke normenkader, 

de Nederlandse en Europese regelgeving geanalyseerd op aspecten 

die relevant zijn voor juridisch risicomanagement (thema 1). In deze 

analyse heb ik ook relevante documentatie van de Bank for International 

Settlements (waaronder de inhoud van de zogenoemde Basel-akkoorden 

en aanvullende documentatie van het Basel Committee on Banking 
Supervision, verder: BCBS-documentatie) meegenomen. Zoals in de 

inleiding al vermeld, was deze analyse zeer uitgebreid en heb ik een 

samenvatting van deze analyse weergegeven in de volgende paragraaf.

Op het niveau van de organisatie is het onderzoek allereerst uitgevoerd 

door een analyse van verschillende kerndocumenten rondom de 

juridische functie en (juridisch) risicomanagement, waaronder de 

verschillende handvesten77 voor Compliance-risicomanagement, 

Operationeel risicomanagement en Legal, aanvullende 

beleidsdocumenten voor de inrichting van de juridische functie binnen 

de instelling en de bijbehorende mandaten.78 Op meer operationeel 

niveau is inzicht verkregen in instrumenten zoals risk logs, een 

beslisboom voor de categorisering van risico’s en het dashboard voor 

non-financiële risico’s. Verder zijn nog verschillende andere relevante 

documenten bestudeerd, zoals de interne ethische code, het raamwerk 

voor milieurisico’s en sociale risico’s en het interne beleid om financieel-

economische criminaliteit tegen te gaan. Ten slotte zijn de documenten 

met betrekking tot de productbeoordelings- en herzieningsprocedure 

bestudeerd, alsmede enkele uitgewerkte dossiers over producten die 

deze procedure hadden doorlopen.

Tegelijkertijd heb ik in de periode juni-november 2017 in totaal 

18 interviews afgenomen met in totaal 14 professionals, over hun rol 

bij, visie op en ervaringen met het beheersen van juridische risico’s. 

Het verschil (18 interviews – 14 professionals) laat zich verklaren 

doordat met drie professionals tweemaal een interview is gehouden, 

om onderwerpen uit te kunnen diepen of te reflecteren op resultaten uit 

77 Dit is binnen de bank de gebruikelijke term voor documentatie die de 

taken en bevoegdheden van een afdeling beschrijft. 

78 De oorspronkelijke documenten zijn allen opgesteld in het Engels en 

worden hier dus vertaald weergegeven.
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andere interviews. Drie interviews hebben, om praktische redenen, in 

duovorm plaatsgevonden.

De samenstelling van de groep geïnterviewden was als volgt. Er hebben 

drie interviews plaatsgevonden met hoofden van de verschillende 

juridische afdelingen op groepsniveau (de dekkingsgraad was hierbij: 

drie van de vijf afdelingen). Het interview met het hoofd van de 

afdeling die zich richt op de financiële markten werd gecombineerd 

met het hoofd van de gerelateerde complianceafdeling. Hiernaast heeft 

een interview plaatsgevonden met het hoofd van de (onder)afdeling 

op groepsniveau, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning op 

het gebied van bedrijfsjuridische zaken (vooral: volmachtverlening 

en vennootschapsbeheer, zie ook hiervoor). Binnen de Nederlandse 

organisatie hebben interviews plaatsgevonden met vier juristen. 

Hieronder was de jurist die vanuit de juridische afdeling van de 

Nederlandse vestiging portefeuillehouder was van de product approval 
and review procedure (de PARP)79: de procedure die verplicht is voor de 

invoering van nieuwe diensten en producten en de monitoring hiervan. 

Verder heb ik gesproken met het hoofd van de juridische afdeling, 

een medewerker operationeel risicomanagement, alsmede met drie 

complianceprofessionals.

Voor de interviews gebruikte ik als basis steeds een vragenlijst, 

gebaseerd op de algemene interviewagenda (bijlage 2) die ik per 

interview aanpaste aan de achtergrond en functie van de respondent. 

Centraal stonden de volgende onderwerpen:

1. Eigen positionering ten aanzien van, rol, taak en ervaringen met het 

management van (juridische) risico’s.

2. De begrippen juridisch risico en juridisch risicomanagement in 

beleid en praktijk, in het licht van de verhouding tussen risico in het 

algemeen, niet-financiële risico’s, compliancerisico’s en juridische 

risico’s.

3. De positionering van Legal en Compliance in de three lines of 

defence. In het bijzonder: de verhouding tot de 1st line en de 

samenwerking in de 2nd line.

79 Er wordt in documentatie ook wel gesproken van de Product Approval 

Procedure (PAP), of New Product Approval Procedure (NPAP).
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4. De (belangrijkste) activiteiten die worden verricht bij het juridisch 

en compliancerisicomanagement en werkwijzen die hierbij worden 

toegepast. Hierbij was veel aandacht voor de vraag welke in de visie 

van de geïnterviewde(n) daarbij vooral effectief of wenselijk zijn en 

welke knelpunten of moeilijkheden hierbij worden ervaren (zoals 

weerstand tegen negatieve advisering).

Regelmatig voegde ik aan de vragenlijst enkele specifieke vragen toe, 

naar aanleiding van de analyse van regelgeving of beleid (bijvoorbeeld 

over specifieke passages of termen in het NFR) of zaken die voort-

vloeiden uit voorgaande interviews. Bij complianceprofessionals werd 

soms meer nadruk gelegd op compliancerisico’s, bij leidinggevenden op 

het beleid, enzovoort.

De vragenlijst werd aan de geïnterviewden steeds vooraf per mail 

verstuurd, waarbij in de toelichtende tekst de ruimte voor eigen inbreng 

van de geïnterviewde werd benadrukt. Van elke interview is een verslag 

gemaakt, dat ik ter feitelijke correctie voorlegde aan de geïnterviewden, 

zie ook § 4.4.3.

5.4 Analyse toepasselijk normenkader

5.4.1 Inleiding
Uit het analytisch kader volgt de verwachting dat het toepasselijke 

normenkader (naast de factoren omvang, organisatiestructuur en 

aantal en typen externe relaties) impact heeft op de wijze waarop het 

risicomanagement binnen organisaties is georganiseerd (thema 1). 

Het toepasselijke normenkader omvat daarbij zowel de algemene 

mate van regulering, als de specifieke regelgeving op het gebied van 

risicomanagement (§ 3.7.3).

Zoals in hoofdstuk 2 tot en met 4 al enkele malen vermeld, geldt 

de financiële sector als een van de sterkst gereguleerde sectoren. 

Door velen wordt gesteld dat de hoeveelheid en complexiteit van de 

regelgeving voor de praktijk onwerkbaar is geworden. Ook de Raad 

van State verzuchtte bij de behandeling van de Wet op het financieel 
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toezicht dat het geheel veel te complex was.80 De algemene mate van 

regulering is derhalve (zeer) hoog en financiële instellingen hebben bij 

veel activiteiten met juridische aspecten te maken, die zeer relevant 

(kunnen) zijn voor het behalen van doelstellingen. Dit onderzoek richt 

zich logischerwijs niet op alle regelgeving waar de bank mee te maken 

heeft. Bij de analyse van het toepasselijke normenkader ligt de nadruk 

op een analyse van de specifieke verplichtingen op het gebied van (de 

inrichting van) risicomanagement voor de bank. Zoals zal blijken, is hier 

ook sprake van een uitgebreid wettelijk regime. Dit regime is mede als 

gevolg van de economische crisis verzwaard en bestaat voor de bank, 

als ‘systeembank’, voor een belangrijk deel uit Europese regelgeving.

Het regime ten aanzien van het thema (juridisch) risicomanagement 

is weinig toegankelijk. Professionals binnen de bank gaven aan dat 

op het specifieke punt van juridisch risicomanagement nog nooit een 

uitgebreide analyse had plaatsgevonden, zoals ik die voor dit onderzoek 

verrichtte. Deze analyse was voor de bank daarom waardevol.

Bij de analyse van de regelgeving heb ik bijzondere aandacht gehad voor 

de definities en omschrijvingen van juridisch risico, compliancerisico 

en operationeel risico in de regelgeving en gerelateerde documentatie. 

Ter afbakening heb ik aan de regelgeving rondom meer financieel 

georiënteerde risicovormen, zoals kredietrisico en marktrisico, veel 

minder aandacht besteed, alhoewel juridische aspecten bij deze 

risicovormen ook relevant kunnen zijn. De analyse is afgesloten in juli 

80 Ter illustratie, een citaat uit het advies van de Raad over de tweede 

nota van wijziging van de Wft in 2005: “Het – zeer omvangrijke – 

voorstel als geheel is complex, waardoor het moeilijk toegankelijk 

is en kwetsbaar, gezien het risico op fouten.” url: https://www.

raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.

html?id=4815&summary_only=&q=wet+financieel+toezicht. In een 

column in Ondernemingsrecht 2017/93 beschreef De Sèriere het als 

volgt: “De Wet op het financieel toezicht en uitvoerende regelgeving 

worden alom als een ‘onding’ gezien: ontoegankelijk, te weinig 

inzichtelijk, te complex, te omvangrijk, te weinig logica in de structuur, 

te grote gelaagdheid van wet- en regelgeving, minder geschikt voor 

implementatie van (vooral op sectorale basis geschoeide) Europese 

regelgeving. De regelgeving is zo transparant als die van een tropisch 

regenwoud in de moessontijd.”
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2018. Wijzigingen in regelgeving die hierna hebben plaatsgevonden zijn 

niet meer verwerkt.

5.4.2 Verplichtingen risicomanagement
Als beursgenoteerde instelling gelden voor de organisatie, als 

Nederlandse vennootschap, allereerst de algemene ondernemings-

rechtelijke verplichtingen met betrekking tot risicomanagement, zoals 

het rapporteren over risico’s in het jaarverslag, zie hoofdstuk 2. Naast 

de algemene regelgeving geldt voor de bank, als financiële instelling, 

specifieke sectorale regelgeving. Op nationaal niveau is de Wet op 

het financieel toezicht (Wft) en hierop gebaseerde regelgeving de 

belangrijkste bron van verplichtingen. De Nederlandse Bank is op 

nationaal niveau de toezichthouder voor de financiële soliditeit van de 

bank (het prudentieel toezicht). De Autoriteit Financiële Markten is de 

toezichthouder op het gebied van gedragstoezicht, dat onder andere 

gericht is op het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken door 

financiële instellingen.

In hoofdstuk 3 Wft is een belangrijke nationaalrechtelijke grondslag te 

vinden voor de verplichtingen op het gebied van risicomanagement. 

Een bank met een zetel in Nederland moet volgens artikel 3:10 jo. 3:17 

Wft een beleid voeren dat een integere uitoefening en de financiële 

soliditeit van haar bedrijf waarborgt. Daarvoor is zowel beheersing 

van financiële risico’s, als andere typen risico’s noodzakelijk. 

Uit de formulering is zichtbaar dat in de Wft wordt uitgegaan van 

verschillende typen en categorieën risico’s (§ 2.7.4). Hoofdstuk 3 Wft 

bevat verschillende globale verplichtingen, die grofweg vergelijkbaar 

zijn met die uit de Code Corporate Governance, om een systeem voor 

risicomanagement in te richten. DNB houdt hierop toezicht.

Het gedragstoezicht door de AFM is geregeld in hoofdstuk 4 van de 

Wft. Het richt zich op het tegengaan van gedragingen die schadelijk 

kunnen zijn voor het vertrouwen in financiële markten. Het is nader 

uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 

(Bgfo). In de gevalsstudie heb ik, als gezegd, vanuit het oogpunt van 

proactief juridisch risicomanagement bijzondere aandacht besteed aan 

de procedure voor de invoering van nieuwe producten en het periodiek 

heroverwegen van bestaande producten (de PARP). De verplichting 
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om een dergelijke procedure te hanteren is vastgelegd in artikel 32 

van het Bgfo. Dit bepaalt, kort gezegd, dat een financiële instelling 

bij de ontwikkeling van een nieuw product, onder andere, aandacht 

moet hebben voor doelgroep, werking, en productinformatie. Eenmaal 

ingevoerd dient, met het oog op klantbelangen, periodiek controle en 

monitoring plaats te vinden.

De nationale regelgeving bevat verder relatief weinig gedetailleerde 

bepalingen met betrekking tot de organisatorische inrichting van het 

risicomanagement. In de Europese regelgeving, die voor de bank als 

systeembank geldt, is meer te vinden. Een belangrijk deel hiervan is 

terug te voeren op het Bazel III-akkoord, dat een uitvloeisel was van de 

economische crisis en het daaropvolgende G20-standpunt om de eisen 

aan het risicomanagement van financiële instellingen te verzwaren. 

Het Bazel III-akkoord is gesloten door het eerdergenoemde Banking 

Committee on Banking Supervision (BCBS) van de Bank of International 

Settlements, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van een groot 

aantal centrale banken.

Het BCBS heeft zelf geen regelgevende bevoegdheden, maar BCBS-

documentatie wordt uiteindelijk vaak wel omgezet in regelgeving. Ook 

wanneer dit niet gebeurt, heeft BCBS invloed op de praktijk; bijvoorbeeld 

op de terminologie die binnen financiële instellingen gehanteerd wordt. 

De bank hanteert bijvoorbeeld, zie hierna, in haar beleid definities die 

uit BCBS-documentatie zijn overgenomen.

Binnen de Europese Unie is, als uitvloeisel van Basel III, de 

Verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen 

en beleggingsondernemingen (EU 575/2013) in het leven geroepen. 

Deze heeft directe werking. Naast de verordening is Richtlijn 

2013/36 vastgesteld, met verschillende algemene vereisten rondom 

risicomanagement en het toezicht hierop. Deze richtlijn is in Nederland 

omgezet in verschillende bepalingen in de Wft en daarop gebaseerde 

regelgeving.

De Europese Centrale Bank heeft sinds 2014 een belangrijke taak 

bij het prudentieel toezicht onder het single supervisory mechanism 
voor systeembanken, waartoe de bank behoort. De Europese 

Content.indd   187Content.indd   187 5 Jan 2021   10:44:345 Jan 2021   10:44:34



188 189

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

Bankenautoriteit (EBA) heeft hiernaast een belangrijke taak bij het 

coördineren en harmoniseren van de activiteiten van nationale, 

toezichthoudende autoriteiten. Tijdens de onderzoeksperiode 

publiceerde de EBA vanuit haar coördinerende rol naar (nationale) 

toezichthouders een richtinggevend document, als nadere invulling 

van artikel 74 in genoemde – direct werkende – Verordening EU 

2013/36. Deze Guidelines for internal governance zijn per 30 juni 2018 in 

werking getreden en zijn inzichtgevend voor de vereisten die vanuit de 

regelgeving en de toezichthoudende instanties aan risicomanagement 

worden gesteld. Deze guidelines benoemen kernprincipes die 

(het management van) de organisatie moet toepassen om risico’s te 

beheersen.

De guidelines komen erop neer dat de bank een uitgewerkt systeem 

voor het beheersen van risico’s dient te hebben, inclusief een gedegen 

organisatorisch raamwerk en consistente terminologie voor de 

verschillende categorieën risico’s. Voor de effectiviteit hiervan is een 

goede organisatiecultuur een eerste voorwaarde, waarin kritische 

geluiden constructief worden benaderd (zie ook § 2.7.3). Verder hoort 

hierbij een adequate verdeling van taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden, een productgoedkeuringsproces, en een goede 

organisatie en onafhankelijke positie van relevante risicomanagement-

functies.

De juridische afdeling heeft in de guidelines geen specifieke, formele 

positie, maar wordt vooral gezien als een belangrijke, inhoudelijk 

adviseur. De rol en organisatorische inbedding van de risk- en 

compliance- en audit functie worden in § 20, 21 en 22 wel uitgebreid 

besproken. Zij dienen een sterke positie te hebben (sufficient authority, 
stature and resources), alsmede access to all business lines and other 
internal units that have the potential to generate risk, as well as to 
relevant subsidiaries and affiliates.
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5.4.3 Risicocategorieën, -definities en 
-omschrijvingen in regelgeving 
en documentatie

Operationeel risico en de AMA
In deze paragraaf wordt ingegaan op de risicodefinities en risico-

categorieën in de regelgeving. Volgens artikel 1 van Verordening 

(EU) 575/2013 kunnen marktrisico (risico op nadelige gevolgen 

door fluctuerende koersen), kredietrisico (risico dat geleend geld 

niet worden terugbetaald), afwikkelingsrisico (het risico dat 

een bepaalde transactie niet op de verwachte wijze kan worden 

afgewikkeld) en operationeel risico (zie hierna) binnen de regelgeving 

als hoofdcategorieën worden gezien. Operationeel risico wordt nog 

nader uitgewerkt in zeven subcategorieën. Zoals hierna zal worden 

toegelicht, wordt juridisch risico vooral gezien als onderdeel van 

operationeel risico. Op deze risicocategorie, en de bijbehorende 

meetmethode, ligt in deze analyse dan ook de focus. Interessant vanuit 

het onderzoeksperspectief is echter dat Verordening (EU) 575/2013 voor 

de toepasbaarheid van verschillende bepalingen de eis stelt dat er ‘geen 

juridische belemmeringen aanwezig of te voorzien mogen zijn’.81 In het 

kader van kredietrisico eist de verordening op verschillende plaatsen 

dat voorafgaande aan het verrichten van een bepaalde rechtshandeling 

een juridische toets of onderzoek wordt verricht.82 De verordening 

maakt daarmee duidelijk dat juridische expertise niet alleen bij het 

management van operationele risico’s van belang is, maar ook bij dat 

van andere risicovormen.

81 Zie bijvoorbeeld artikel 113 sub (in het kader van de berekening 

van risicogewogen posten): e) er is geen feitelijke of juridische 

belemmering van wezenlijk belang aanwezig of te voorzien die een 

onmiddellijke overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van 

passiva door de tegenpartij aan de instelling kan verhinderen.

82 Zie bijvoorbeeld artikel 207 lid 3 van Verordening (EU) 575/2013: 

“De instellingen hebben voldoende juridisch onderzoek gedaan dat de 

afdwingbaarheid van de zekerheidsovereenkomsten in alle relevante 

rechtsgebieden bevestigt. Indien nodig herhalen zij dit onderzoek om 

zich ervan te vergewissen dat de overeenkomsten afdwingbaar blijven.”
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Figuur 16 De vier hoofdvormen van risico, volgens artikel 1 

Verordening (EU) 575/2013

Marktrisico Kredietrisico
  

Afwikkelings-
risico

Operationeel
risico

7 subcategorieën

Operationeel risico is een risicocategorie die verbonden is met de 

uitvoering van dagelijkse activiteiten van een bank. In de praktijk is 

hierbinnen het risico op overtredingen van wetgeving op het gebied 

van terrorismefinanciering en witwassen (financieel-economische 

criminaliteit, afgekort: FEC) of sanctiewetgeving – veelal van 

Amerikaanse oorsprong – een van de belangrijkste deelonderwerpen. 

De boetes hiervoor zijn hoog en de bijbehorende reputatieschade kan 

eveneens groot zijn.

Onder operationeel risico vallen hiernaast fraude en andere criminele 

activiteiten, alsmede externe gebeurtenissen, zoals overstromingen of 

elektriciteitsuitval. Omdat dergelijke, ongewenste voorvallen zich in 

een grote organisatie altijd zullen voordoen, dient vanuit het oogpunt 

van continuïteit van de instelling een financiële buffer te worden 

aangehouden om de nadelige gevolgen hiervan te kunnen opvangen.

In 2004 werden in het Basel II-akkoord verschillende methodologieën 

voor het waarderen van operationele risico’s beschreven, van relatief 

eenvoudig naar geavanceerd (basic-standardized-advanced). Deze 

benaderingen zijn omgezet in de regelgeving via Verordening (EU) 

575/2013 en de gerelateerde Richtlijn (EU) 2013/36. De bank gebruikt, 

zoals alle grote Nederlandse banken, de advanced measurement 
approach (AMA). Kern van de AMA voor het meten van operationeel 
risico is dat interne (historische) gegevens over operationele 

verliezen worden gecombineerd met, onder meer, externe gegevens 

en scenario-analyses. Hoofdstuk 4 van de Verordening geeft, kort 

gezegd, verschillende kaders en uitgangspunten voor het meetproces, 
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alsmede de bij de AMA te gebruiken interne en externe gegevens, 

scenarioanalyses en factoren.

Met betrekking tot de AMA is in 2018 is door de Europese Commissie, 

tot aanvulling van Verordening (EU) 575/ 2013, een gedelegeerde 

verordening (EU 2018/959) vastgesteld (verder: de AMA-verordening).83 

Deze verordening is gericht op nationale toezichthouders en bevat de:

“technische reguleringsnormen voor de specificatie van de 
beoordelingsmethode volgens welke de bevoegde autoriteiten 
instellingen toestaan geavanceerde meetbenaderingen voor 
operationeel risico te gebruiken.”

In de inleidende overwegingen van deze verordening wordt onder 2 

vermeld dat:

“De verschillende elementen van het AMA-kader van een 
instelling mogen niet afzonderlijk worden beschouwd, maar 
moeten daarentegen worden getoetst en beoordeeld als een 
geheel van met elkaar verweven elementen, zodat de bevoegde 
autoriteiten zich ervan kunnen vergewissen dat elk onderdeel van 
het kader in voldoende mate aan de voorschriften voldoet.”

Overweging 12 vermeldt dat modellering van operationeel risico 

een nieuw fenomeen is, dat in ontwikkeling is. Overweging 13 stelt 

dat een operationeelrisicoverlies84 alleen kan voorkomen uit een 

operationeelrisicogebeurtenis, maar dat de verliezen uit verschillende 

soorten interne gegevens kunnen blijken (zoals directe kosten, uitgaven, 

voorzieningen, niet-geïnde inkomsten).

83 Hieraan voorafgaand was er in 2015 door de European Banking 

Authority (EBA) in 2015 een draft voor deze regulatory technical 

standards (RTS) opgesteld. De gedelegeerde verordening kent enkele 

wijzigingen ten opzichte van deze conceptversie, maar komt op veel 

punten overeen. 

84 Operationeelrisicoverlies en operationeelrisicogebeurtenis dienen 

aan elkaar geschreven te worden en zijn zo ook opgenomen in de 

regelgeving. 
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De discussie, in literatuur en beroepspraktijk, over inhoud en grenzen 

van het fenomeen juridisch risicomanagement werd versterkt door de 

vermelding van de term juridisch risico in een voetnoot van het Basel II- 

akkoord. Juridisch risico werd hierbij beschreven als een onderdeel van 

operationeel risico. In artikel 4 van Verordening (EU) 575/2013, onder 52, 

wordt operationeel risico op exact dezelfde ‘BCBS-wijze’ gedefinieerd:

“(52) ‘operationeel risico’: het risico van verliezen als gevolg van 
ongeschikte of falende interne processen, personen en systemen 
of als gevolg van externe gebeurtenissen. Juridische risico’s 
worden er ook toe gerekend”

De negatieve gevolgen zijn niet nader gespecifieerd (er wordt geen type 
verliezen benoemd). De oorzaken wel: falende of ongeschikte processen, 

personen en systemen. Deze ‘basisomschrijving’ van operationeel 

risico heeft hiermee een oorzakelijk karakter (§ 3.6.2). Omdat een nadere 

toelichting ontbreekt, is het op basis van dit artikel nog vaag wat nu 

precies juridische risico’s zijn. Volgens een legistische interpretatie van 

de tekst zijn juridische risico’s altijd operationele risico’s.

De zeven subcategorieën van operationeel risico zijn vastgelegd in 

artikel 324. In dit artikel worden zowel de oorzaken als de negatieve 
gevolgen van de verschillende subcategorieën nader gespecificeerd in 

tabel 3:85 

85 De tabel is letterlijk overgenomen uit de verordening, alleen de 

nummering van de subcategorieën is toegevoegd. 
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Tabel 5 Categorieën operationeel risico in artikel 324

Indeling naar soort van verliesgebeurtenissen
De in artikel 322, lid 3, onder b), bedoelde soorten verliesgebeurtenissen 
zijn de volgende:
Tabel 3 Soort gebeurtenis

Definitie

1. Interne fraude Verliezen als gevolg van handelingen waarbij 

ten minste één interne partij betrokken is en 

waarmee wordt beoogd te frauderen, eigendommen 

te verduisteren of wet- of regelgeving of het 

ondernemingsbeleid te ontduiken of te omzeilen, 

met uitzondering van gebeurtenissen voortvloeiend 

uit ongelijkheid/discriminatie

2. Externe fraude Verliezen als gevolg van door een derde gestelde 

handelingen met de bedoeling te frauderen, 

eigendommen te verduisteren of de wet te 

ontduiken

3. Praktijken op het 

gebied van de werk-

omstandigheden 

en veiligheid op de 

werkplaats

Verliezen als gevolg van handelingen die 

niet in overeenstemming zijn met wetgeving 

of overeenkomsten op het gebied van werk-

omstandigheden, gezondheid of veiligheid, als 

gevolg van de uitkering van schadevergoeding voor 

letsel, of als gevolg van gebeurtenissen in verband 

met ongelijkheid/discriminatie

4. Cliënten, producten 

en ondernemings-

praktijken

Verliezen als gevolg van het onopzettelijk of 

uit onachtzaamheid niet nakomen van een 

professionele verplichting (met inbegrip van 

fiduciaire en geschiktheidsvereisten) jegens 

bepaalde cliënten, of als gevolg van de aard of het 

ontwerp van een product

5. Schade aan materiële 

activa

Verliezen als gevolg van verlies van of schade aan 

materiële activa door natuurrampen of andere 

gebeurtenissen

6. Verstoring van 

bedrijfsactiviteiten 

en systeemfalen

Verliezen als gevolg van een verstoring van 

bedrijfsactiviteiten of systeemfalen

7. Uitvoering, levering 

en procesbeheer

Verliezen als gevolg van falende transactie-

verwerking of procesbeheer of als gevolg van 

relaties met handelspartners en verkopers
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Juridisch risico binnen operationeel risico

Artikel 3 van de AMA-verordening gaat in op ‘Operationeelrisico-
gebeurtenissen in verband met juridisch risico’. Lid 1 luidt:

“De bevoegde autoriteiten bevestigen dat een instelling gegevens 
over operationeelrisicogebeurtenissen en verliezen in verband met 
juridisch risico identificeert, verzamelt en verwerkt ten behoeve 
van het operationeelrisicobeheer en de berekening van de AMA-
eigenvermogensvereiste, door ten minste te verifiëren:
a) dat de instelling verliezen of andere kosten die voortvloeien 

uit gebeurtenissen die resulteren in juridische procedures, 
duidelijk als operationeel risico identificeert en aanmerkt”

Iets verder in het artikel wordt ten aanzien hiervan opgemerkt:

“Voor de toepassing van punt a) worden alle schikkingen, inclusief 
gerechtelijke schikkingen en buitengerechtelijke schikkingen, als 
juridische procedure beschouwd.”

Volgens lid b en c zijn verliezen in verband met juridische risico’s verder:

“b) verliezen of andere kosten die voortvloeien uit vrijwillige 
handelingen, bedoeld om juridische risico’s in verband met 
operationeelrisicogebeurtenissen te vermijden of te beperken, 
inclusief terugbetalingen of kortingen:

c) verliezen die voortvloeien uit fouten en weglatingen in 
contracten en documentatie duidelijk als operationeel risico 
identificeert en aanmerkt”

Hiermee zijn onder sub a-c de nadelige gevolgen van juridische risico’s 

beschreven. De oorzaken van deze risico’s worden weergegeven in het 

vervolg van het eerste lid. De opsomming van oorzaken is niet limitatief. 

Het artikel vermeldt namelijk dat er ten minste sprake is van een 

operationeel risico bij aanwezigheid van:
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“i) nalatigheid wanneer moet worden gehandeld om een 
rechtsregel na te leven;

ii) handelingen verricht om naleving van een rechtsregel te 
vermijden;

iii) wanbeheergebeurtenissen”

Er zijn volgens de tekst dus nog andere oorzaken mogelijk, mits ze 

leiden tot een van de hiervoor weergegeven verliezen of andere kosten. 

Wanbeheergebeurtenissen worden in artikel 2 sub 7 beschreven als:

“de operationeelrisicogebeurtenis die voortvloeit uit opzettelijk of 
nalatig wanbeheer, inclusief het op onbehoorlijke wijze verlenen 
van financiële diensten”

De verordening hanteert in lid 2 van artikel 3 een zeer ruim begrip van 

rechtsregels:

“a) vereisten die voortvloeien uit nationale of internationale 
wettelijke of regelgevende bepalingen;

b) vereisten die voortvloeien uit contractuele regelingen, interne 
regels en gedragscodes die zijn opgesteld in overeenstemming 
met nationale of internationale normen en praktijken;

c) ethische regels.”

De beschrijving van juridische risico’s in artikel 3 beschrijft de negatieve 

juridische gevolgen relatief uitgebreid, anders dan bij operationeel risico. 

Er wordt in de beschrijving van artikel 3 niet scherp gespecificeerd 

waardoor de rechtsregels niet zijn nageleefd, anders dan nalatigheid of 

vermijding (in relatie tot rechtsregels) of wanbeheer. Als een onderdeel 

van operationeel risico, zal het volgens de hoofdomschrijving van deze 

risicovorm moeten gaan om verliezen ‘als gevolg van ongeschikte 

of falende interne processen, personen en systemen of als gevolg 

van externe gebeurtenissen’ (volgens artikel 4 van Verordening (EU) 

575/2013, onder 52).
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Het gaat door de wijze van omschrijven vooral om risico’s die zich 

al ‘bijna gematerialiseerd hebben’. In geval er (dreigende) juridische 

procedures zijn,86 zal er aan de onderliggende oorzaken (die tot de claim, 

procedure, mogelijke schikking of sanctie hebben geleid) doorgaans nog 

maar weinig kunnen worden veranderd.

Juridisch risico moet volgens artikel 3 van de AMA-verordening dus 

worden beschouwd als een deelverzameling van van operationeel 

risico, zoals de volgende visualisatie uitdrukt. Een operationeel risico 

wordt pas onderdeel van deze deelverzameling als er, kort gezegd, een 

(dreigende) juridische procedure is, of er acties worden ondernomen om 

juridische procedures te vermijden (zoals het vrijwillig compenseren van 

gedupeerde cliënten of het afkopen van procesrisico’s).

Figuur 17 Juridisch risico als deelverzameling van operationeel 

risico

Operationeel risico  Juridisch risico 

Uit de regelgeving volgt dat juridisch risico geen aparte categorie is 

binnen operationeel risico, maar dat zij opgaat in een van de zeven 

subcategorieën.87 Per situatie moet worden bezien onder welke 

subcategorie dit valt. In sommige gevallen is deze categorie duidelijk, 

bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gedragsnormen jegens cliënten 

niet zijn nageleefd. In de Guidelines on common procedures and 

86 Als er geen (dreigende) juridische procedures zijn, zal er immers ook 

niet snel (vrijwillig) worden geschikt. 

87 Dit volgt reeds uit het limitatieve karakter van de opsomming van 

de subcategorieën, maar is door de European Banking Authority ook 

bevestigd. Zie bijvoorbeeld een antwoord van de EBA op de vraag van 

de Nationale bank van Roemenië, waarin zij dit bevestigt: https://eba.

europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2014_1153.
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methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) 
van de EBA zijn hiervoor enkele concrete aanknopingspunten te vinden. 

Dit document bevat richtlijnen voor het gedragstoezicht op financiële 

instellingen. Zoals hiervoor beschreven, wordt dit gedragstoezicht in 

Nederland uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten.

In § 6.4 Assessment of operational risk van deze guidelines worden onder 

253 enkele concrete situaties beschreven van gedragsrisico’s die leiden 

tot juridische risico’s onder de reikwijdte van operationeel risico:

“253. Competent authorities should assess the relevance and 
significance of the institution’s exposures to conduct risk as part of 
the legal risk under the scope of operational risk, and in particular 
to:
a. mis-selling of products, in both retail and wholesale markets;
b. pushed cross-selling of products to retail customers, such as 

packaged bank accounts or add-on products customers do not 
need;

c. conflicts of interest in conducting business;
d. manipulation of benchmark interest rates, foreign exchange 

rates or any other financial instruments or indices to enhance 
the institution’s profits;

e. barriers to switching financial products during their lifetime 
and/or to switching financial service providers;

f. poorly designed distribution channels that may enable conflicts 
of interest with false incentives;

g. automatic renewals of products or exit penalties; and/or
h. unfair processing of customer complaints.”

De onder sub a-h genoemde situaties vallen onder subcategorie 4 van 

operationeel risico:

“Cliënten, producten en ondernemingspraktijken

Verliezen als gevolg van het onopzettelijk of uit onachtzaamheid 
niet nakomen van een professionele verplichting (met inbegrip van 
fiduciaire en geschiktheidsvereisten) jegens bepaalde cliënten, of 
als gevolg van de aard of het ontwerp van een product”
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Het onderzoek riep bij mij de vraag op of de complexe omschrijving 

in de regelgeving er niet toe kan leiden dat verliezen in verband met 

juridische procedures die niet goed kunnen worden gerelateerd aan 

een van de zeven subcategorieën van operationeel risico, via deze 

weg niet alsnog in een operationeel risico worden geconverteerd. 

Dit zou een vermenging van risicocategorieën inhouden, hetgeen in 

strijd zou zijn met de gedachte achter de regelgeving. Zoals hiervoor 

gemeld, stelt overweging 13 van de AMA-verordening immers 

dat een operationeelrisicoverlies slechts kan voortvloeien uit een 

operationeelrisicogebeurtenis.

Als voorbeeld kan gedacht worden aan een contractueel geschil over de 

afdwingbaarheid van een zekerheid bij kredietverlening. Dit zou kunnen 

leiden tot het uitblijven van betaling en is daarmee een kredietrisico. 

De tekst van artikel 3 lijkt echter vrij dwingend te leiden tot de conclusie 

dat deze situatie onder operationeel risico moet worden geschaard. 

Een ander voorbeeld is de situatie van een dreigende boete of andere 

sanctie door een toezichthouder, omdat de organisatiestructuur niet 

aan bepaalde regels voldoet, of een strategische fusie die niet doorgaat 

en waardoor een ontevreden tegenpartij of aandeelhouder een claim 

indient. In deze situaties is sprake van een (dreigende) juridische 
procedure. De tekst van artikel 3 lijkt hen onder operationeel risico 

te scharen. Zij kunnen echter niet goed onder een van de (limitatief 

opgesomde) zeven subcategorieën van operationeel risico uit artikel 324 

worden gebracht.88

Concluderend, lijkt het inconsistent met de gedachte achter de 

regelgeving dat alle juridische procedures of hieraan gerelateerde kosten 

waar een instelling mee te maken heeft tot operationeel risico moeten 

worden gerekend. Ook andere bepalingen in de regelgeving bevatten 

88 De meest geschikte subcategorie voor het geschil omtrent 

kredietverlening lijkt: Uitvoering, levering en procesbeheer, te 

scharen onder Verliezen als gevolg van relaties met handelspartners 

en verkopers. Deze lijkt echter niet echt voor dit soort situaties 

geschreven. Voor de andere situaties kan ik geen passende categorie 

bedenken.
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aanwijzingen in de richting89 dat juridisch risico zich niet hoeft te 

beperken tot operationeel risico. Mijn conclusie is dan ook dat juridisch 

risico (in de zin van: verliezen of kosten in verband met juridische 

procedures) zich ook binnen andere risicocategorieën, of zelfs los 

daarvan (als ‘algemeen bedrijfsrisico’, of ‘business risk’), kan voordoen. 

Als gezegd, is de regelgeving echter complex en ondoorzichtig, 

waardoor ik een voorbehoud maak en nadere analyse en onderzoek 

wenselijk acht. De discussie is ook minder relevant voor het gehanteerde 

onderzoeksperspectief, met een focus op de bijdrage van juridische 

afdelingen aan het risicomanagement binnen organisaties.

5.4.4 Compliancerisico in regelgeving?
Gedurende het onderzoek naar de regelgeving, startte ik tevens met het 

onderzoek naar het interne beleid van de bank, zie § 5.5. Omdat hierin 

een plaats is ingeruimd voor compliancerisico, onderzocht ik of deze 

term in de regelgeving voorkomt. Voor zover ik heb kunnen nagaan, 

bleek dit niet het geval. Zoals hiervoor besproken, heeft de omschrijving 

van juridisch risico in de AMA-verordening wel vooral betrekking op 

situaties waarin sprake is van non-compliance (in brede zin).

In een BCBS-document, getiteld Compliance and the compliance 
function in banks90 is wel een omschrijving van compliancerisico 

opgenomen. Deze definitie keert in de literatuur over compliancerisico 

terug (alsook in het interne beleid van de bank, zie hierna) en luidt:

“The expression ‘compliance risk’ is defined in this paper as the 
risk of legal or regulatory sanctions, material financial loss, or loss 
to reputation a bank may suffer as a result of its failure to comply 

89 Artikel 286 van Verordening (EU) 575/2013 meldt bijvoorbeeld in 

lid 2 over het CCR (tegenpartijkredietrisico): ‘Het bij lid 1 vereiste 

kader voor CCR-beheer houdt rekening met het marktrisico, 

het liquiditeitsrisico en het juridisch en operationeel risico die 

samenhangen met het CCR (…)’ Deze formulering kan moeilijk anders 

worden gelezen als dat bij het CCR-beheer juridisch risico zich buiten 

operationeel risico kan voordoen. 

90 Het volledige document is te vinden via https://www.bis.org/publ/

bcbs113.pdf (geraadpleegd op 25 februari 2020).
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with laws, regulations, rules, related self-regulatory organisation 
standards, and codes of conduct applicable to its banking 
activities (together, ‘compliance laws, rules and standards’)”

Tot de standards en codes of conduct kan in de Nederlandse context 

waarschijnlijk de Code Banken worden gerekend, alsmede interne 

(gedrags)codes. Waar de oorzaak van een compliancerisico dus gelegen 

kan zijn in het schenden van enige ‘rechtsregel’ (te vergelijken met de 

ruime omschrijving van rechtsregel in de AMA-verordening) kunnen 

de gevolgen alle mogelijke vormen van verlies betreffen, nu zelfs 

reputatieschade – schade die altijd een indirect karakter heeft – daartoe 

gerekend wordt (…’legal or regulatory sanctions, material financial loss, 

or loss to reputation a bank’).

5.4.5 Conclusie toepasselijk normenkader
De bank opereert in een sterk gereguleerde context en aan alle 

activiteiten van de bank zijn relevante juridische aspecten verbonden. 

De regelgeving eist een passende systematiek en organisatorische 

inrichting van het juridisch risicomanagement, waaronder: een adequate 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een 

productgoedkeuringsproces, en een goede organisatie en onafhankelijke 

positie van relevante risicomanagementfuncties. De juridische afdeling 

heeft volgens de regelgeving geen specifieke, formele positie, anders 

dan een inhoudelijk adviseur. Uit de guidelines voor toezichthouders 

volgt dat risk, compliance en audit wel een zelfstandige, sterke positie 

moeten hebben, met voldoende controlemogelijkheden.

Uit Verordening (EU) 575/2013 volgt dat juridische expertise bij 

de identificatie en beheersing van risico’s op verschillende wijzen 

van belang is. Bij bepaalde (rechts)handelingen, zoals vormen van 

kredietverlening of het vestigen van zekerheden, eist de regelgeving 

bijvoorbeeld dat specifieke onderwerpen vooraf juridisch worden 

getoetst.

Juridisch risico is in de regelgeving een gelaagd en – zeer – complex 

begrip. Het wordt in regelgeving (net zoals in de literatuur) vooral 

beschreven als onderdeel van de categorie operationeel risico. Er zijn in 
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de praktijk van een financiële instelling echter situaties denkbaar die 

tot kosten of verliezen in verband met (dreigende) juridische procedures 

kunnen leiden, maar zich moeilijk onder één van de subcategorieën van 

operationeel risico laten scharen. Het lijkt dan in strijd met de gedachte 

achter de regelgeving dat deze situatie tot operationeel risico worden 

gerekend. Er zijn ook andere bepalingen in de regelgeving die wijzen op 

het bestaan van juridisch risico buiten operationeel risico (artikel 286 

van Verordening (EU) 575/2013). Het lijkt daarom aannemelijk dat 

juridisch risico zich ook ‘binnen’ andere risicovormen kan voordoen, 

zoals kredietrisico.

Doordat juridisch risico zich voordoet ‘binnen’ andere risicocategorieën, 

is er altijd sprake van een dubbele kwalificatie. Een bepaalde situatie 

kan bijvoorbeeld eerst worden gekwalificeerd als een operationeel 

risico (of een kredietrisico), maar ontwikkelt zich dan tot een juridisch 

risico. Er is dan reeds sprake van (dreigende) juridische procedures of 

acties om deze te vermijden. In deze situatie is vaak slechts reactief 

risicomanagement mogelijk: beperken van reeds ontstane gevolgen. 

Aan de oorzaken valt doorgaans niet veel meer te doen. De omschrijving 

van juridisch risico in de regelgeving geeft daarmee niet veel 

aanknopings punten voor proactief juridisch risicomanagement. Uit het 

toepasselijk normenkader volgt verder ondubbelzinnig dat vroegtijdige 

inzet van juridische expertise in zeer veel gevallen noodzakelijk is om 

risico’s te vermijden.

5.5 Analyse intern beleid

5.5.1 Inleiding
De bank heeft een uitgebreid beleid rondom risicomanagement, waarin 

relatief veel aandacht wordt besteed aan de rol van de juridische 

afdeling. Het toepasselijk normenkader, zie hiervoor, eist dit ook van 

de bank. Toezichthouders, gecoördineerd door de EBA, zien hierop 

toe. Gedurende de onderzoeksperiode was de bank bezig zich voor 

te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe EBA Guidelines 
on internal governance (zie § 5.4.2) en het beleid en organisatorische 

Content.indd   201Content.indd   201 5 Jan 2021   10:44:355 Jan 2021   10:44:35



202 203

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

inrichting hierop af te stemmen.91 Conform de verwachting kan dus 

worden geconcludeerd dat het toepasselijk normenkader bij de bank 

zichtbare impact heeft op organisatie en inrichting van het (juridisch) 

risicomanagement (thema 1).

Vanuit het onderzoeksperspectief heb ik een analyse verricht van 

de organisatie en inrichting van het (juridisch) risicomanagement. 

Als gezegd, is het 3loD-model binnen de bank onderdeel van het beleid 

rondom risicomanagement. De verwachting op basis van het analytisch 

kader was dat dit beleid in ieder geval bij de meest betrokken afdelingen 

(zoals risicomanagement en audit) bekend zou zijn, maar ik had geen 

scherp beeld van de mate waarin ook juridische (niet-leidinggevende) 

professionals dit model zouden kennen en hun activiteiten hiermee 

konden duiden (thema 3).

Het beleid rondom (juridisch) risicomanagement is binnen de bank in 

verschillende documenten vastgelegd. Op overkoepelend niveau is er 

bankbreed een gedragscode vastgesteld, die bepaalt dat medewerkers 

te allen tijde eerlijk, verstandig en verantwoord moeten handelen. 

Daaronder wordt in ieder geval verstaan dat de bank zich bij alle 

activiteiten houdt aan de wet en interne regels. Verder benadrukt 

de code dat medewerkers proactief moeten handelen en niet alleen 

problemen moeten aankaarten, maar direct ook oplossingen moeten 

voorstellen.

Op een concreter niveau zijn vanuit het perspectief van dit onderzoek 

het raamwerk voor Non-Financial Risk en de onderliggende 

documenten relevant, alsmede de verschillende handvesten voor de 

bij het risicomanagement betrokken afdelingen, waarin de hoofdtaken 

en bevoegdheden van deze afdelingen vastgelegd. Ik heb deze 

documentatie gedetailleerd geanalyseerd op relevante definities, taken 

en bevoegdheden en onderlinge dwarsverbanden. In deze paragraaf 

geef ik een samenvatting van deze analyse.92

91 Zo was bijvoorbeeld een scheiding van een dubbelfunctie 

noodzakelijk.

92 Aan de bank is, ter informatie en ten behoeve van het eventueel 

aanscherpen van het beleid, ook een uitgebreidere versie verstrekt.
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De interne documentatie van de bank is veelal in het Engels opgesteld. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, zijn hierna enkele definities en 

teksten naar het Nederlands vertaald. Er wordt dus afwisselend gebruik 

gemaakt van Nederlands en Engels.

5.5.2 Betrokken afdelingen en systematiek

Voor het operationele risicomanagement zijn binnen de organisatie 

Operational Risk Management, Compliance én Legal de belangrijkste 

afdelingen. De bank kent voor het operationele risicomanagement 

als gezegd een non-financial risk framework (het NFR). Non-
financial risks en operational risks zijn binnen de bank synoniemen. 

Het NFR is nader uitgewerkt in een handvest voor de afdeling 

operationeel risicomanagement (ORM) en een handvest voor 

compliancerisicomanagement (CRM). Het is opvallend, maar consistent 

met de regelgeving, dat Legal in het NFR (nog) niet expliciet genoemd 

als een tweedelijns riskpartij. Dit lijkt een uitdrukking van de algemene 

ontwikkeling dat Legal binnen de bank pas de laatste jaren explicieter 

als een tweedelijns risicopartij wordt gezien, waar voorheen er eerder 

een algemene – belangrijke – adviesrol was. In het NFR wordt wel 

benoemd dat ORM nauw samenwerkt met Legal om relevante wetten en 

regelgeving te identificeren en aan de hand daarvan passend beleid en 

standaarden te ontwikkelen. Andere documentatie wijst wel duidelijker 

naar de tweedelijnsrol van Legal. Net als ORM en Compliance heeft 

Legal bijvoorbeeld een handvest, waarin de tweedelijnsfunctie wordt 

bevestigd. Daarnaast is er een algemeen document met de eisen voor 

management van de juridische afdelingen en een mandaat per juridische 

onderafdeling. Schematisch ziet dit er als volgt uit (omdat het NFR er 

niet expliciet melding van maakt, heb ik de juridische afdeling van een 

stippellijn voorzien):
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Figuur 18 Overzicht non-financial risk framework en betrokken 

afdelingen

NFR: overzicht meest betrokken tweedelijns- 
afdelingen en relevante documentatie per afdeling

ORM

Handvest

CRM

Handvest

Legal

Eisen voor 
management en 

organisatie

Mandaat per 
afzonderlijke 

juridische afdeling

Handvest

In de Eisen voor management en organisatie van de juridische afdeling 

staan de taken van Legal op het gebied van risicomanagement wel 

explicieter beschreven:

 � Legal will act as second line of defence function as provided for in 

the Operational Risk Framework issued by Bank Operational Risk 

Management and as such maintain a close relationship and regular 

dialogue with Compliance, ORM, CRM and MRM at all relevant levels 

in the organization;

 � Legal will proactively advise other (non-financial) risk functions in 

order to efficiently mitigate legal risk;

 � Legal will provide relevant input to the Non-Financial Risk 

Dashboard(s) and/or other relevant risk report tools;

 � Legal will participate in Integrated Risk Assessments in accordance 

with the Minimum Standards Integrated Risk Assessment and the 

Non-Financial Risk Dashboard; and

 � Legal will participate in relevant Non-Financial Risk Committees.
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In het document staan verder als belangrijkste taken van legal 

(samengevat weergegeven):

 � Het monitoren van, informeren over, identificeren van, trainen 

en bijscholen van medewerkers en adviseren over de gevolgen 

van mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving en beleid 

toezichthouders

 � Fungeren als verbindingsofficier naar toezichthouders

 � Adviseren over (dreigende) juridische procedures of sancties

 � Adviseren over contract- en transactiedocumentatie

 � Vervullen tweedelijnsfunctie voor juridische risico’s, zoals vastgelegd 

in het kader voor operationeel risicomanagement.

Vanuit het analytisch kader had ik aandacht voor de rolverdeling 

tussen Legal en Compliance in het NFR, de verschillende handvesten 

en onderliggende documentatie (thema 2). Compliance ziet volgens 

het CRM-handvest op de naleving van wet- en regelgeving en het 

bewaken van de integriteit van de bank. Het verschil tussen de taken 

van Compliance en Legal komt noch in het CRM-handvest, noch in 

het handvest voor de juridische afdeling duidelijk naar voren. Alleen in 

een document uit een project rondom de herinrichting van de afdeling 

Compliance vond ik een expliciete opmerking:

“de scope van Compliance is echter anders: waar Legal 
voornamelijk focust op het (dwingend) adviseren van de first line 
over juridische vraagstukken, richt Compliance zich ook op de 
ethische aspecten en heeft daarbij naast (dwingend) adviserend 
ook een fiatterende / controlerende rol.”

Opvallend is hier de – waarschijnlijk wat ongelukkige – formulering 

dat Legal zich (helemaal?) niet zou richten op ethische aspecten. 

De belangrijkste taken van ORM zijn volgens de documentatie, in 

samenwerking met de business, opstellen van beleid en het challengen 

van de business in het licht van de operationele risicocategorieën.

Bevoegdheden
In de handvesten voor ORM, CRM en Legal worden enkele belangrijke 

bevoegdheden benoemd. In het CRM-handvest wordt bijvoorbeeld, 

conform de eisen uit de regelgeving, bepaald dat de Compliance Officer 
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onafhankelijk is, toegang heeft tot alle benodigde informatie voor zijn 

aandachtsgebied, zaken kan escaleren en de auditafdeling kan vragen 

specifieke onderzoeken te verrichten. In de overige documentatie is dit 

ook vastgelegd voor ORM en Legal.

Samenwerking
In alle documentatie wordt het belang van samenwerking tussen 

de verschillende risicopartijen benadrukt. Met de strategische 

veranderingen in de werkwijze geschiedt dit onder andere door 

zogenaamde risicomarktplaatsen, waarin de riskpartijen onderling 

informatie uitwisselen. Gegeven de omvang van de organisatie kan 

één afdeling niet alle initiatieven en activiteiten volgen. In de nieuwe 

werkwijze hebben riskpartijen ook bij initiatieven waar ze als enige 

riskpartij bij betrokken zijn expliciet aandacht voor de vraag waar de 

expertise van andere riskpartijen noodzakelijk is. In de marktplaatsen 

wordt hierover vervolgens overlegd. Doel is zo de ‘dekking’ van 

riskpartijen te vergroten. In de documentatie wordt dit overigens 

(nog) niet expliciet benoemd, mogelijk omdat de werkwijze nog niet 

bankbreed is uitgerold.

5.5.3 Risicodefinities
Vanuit het analytisch kader had ik aandacht voor de definities die 

organisaties gebruiken voor juridisch en compliancerisico, mede 

in relatie tot – eventuele – andere risicocategorieën (thema 3). Het 

handvest voor Legal kent een omschrijving van juridisch risico:

“Legal risk is defined as the risk related to:
1. a failure (or perceived failure) to adhere to applicable laws, 

regulations and (market) standards;
2. contractual liabilities or contractual obligations that are 

defaulted or cannot be enforced as intended, or are enforced in 
an unexpected or adverse way; and

3. liability (tort) towards third parties due to an act or omission 
contributable to the Bank; (potentially) resulting in impairment 
of the Bank’s integrity, leading to damage to the Bank’s 
reputation, legal or regulatory sanctions, or financial loss.”

Bron: Juridisch handvest, geldig vanaf 1 september 2015
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Door het gebruik van ‘related to’ in de aanhef is de omschrijving 

ruim. De omschrijving benadrukt vooral negatieve juridische 

gevolgen en gaat niet gedetailleerd in op de onderliggende oorzaken 

hiervan. De omschrijving heeft daarmee een consequentieel karakter. 

De omschrijving van de bank beperkt zich in het juridisch handvest 

niet tot de categorie operationeel risico.

De definitie van operationeel risico binnen de bank is:

“Operational risk is defined as the risk of a direct or indirect loss 
resulting from inadequate or failed internal processes, people and/
or systems or from external events.

This definition includes legal and reputational risk, but excludes 
strategic risk.”

Deze definitie komt overeen met die in de regelgeving, bijvoorbeeld 

vastgelegd in artikel 4 sub 52 van Verordening (EU) 5757/2013, die op 

haar beurt weer de BCBS-documentatie als oorsprong heeft.93 Het is 

opvallend – en het lijkt inconsistent – dat volgens deze omschrijving 

juridisch risico wel expliciet onderdeel uitmaakt van operationeel 

risico.94

De definitie van reputatierisico, waarnaar in de zin onder de definitie van 

operationeel risico wordt verwezen, is volgens het handvest van ORM:

“Reputational risk is defined as the potential that adverse 
publicity regarding our business practices and associations, 

whether accurate or not, will cause a loss of confidence in our 
integrity. Reputational risk is multidimensional and reflects 
the perception of other market participants, like customers, 
counterparties, shareholders, investors or regulators that can 

93 De definitie in de regelgeving komt overeen met die uit BCBS-

document Principles for the Sound Management of Operational Risk 

uit 2009. 

94 In de definitie van juridisch risico wordt immers niet gesteld dat het 

een onderdeel is van operationeel risico. 
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adversely affect our ability to maintain existing, or establish new, 
business relationships and continued access to sources of funding 
(e.g. through the interbank or securitisation markets).”

Reputatierisico kan hiermee worden beschouwd als een breed en 

moeilijk kwantificeerbaar concept.

In het NFR wordt operationeel risico, anders dan in de regelgeving, 

onderverdeeld in 10 subcategorieën:

“The following Non-Financial Risk Areas form the categorisation 
of non-financial risk to support the identification and assessment 
of risks and to provide a common language in risk related 
communication and reporting:
• Control Risk;
• Unauthorised Activity Risk;
• Processing Risk;
• Employment Practice Risk;
• Personal & Physical Security Risk;
• Information (Technology) Risk;
• Continuity Risk;
• Compliance Risk;
• Internal Fraud Risk; and
• External Fraud Risk.

These risk areas are the subject of the risk management activities.

Detailed NFR Policies, Minimum Standards and Control 
Frameworks give to these risk areas specific control objectives and 
mandatory key/expected controls.”

De documentatie vermeldt niet waarom er wordt afgeweken van de 

regelgeving, waarin slechts zeven subcategorieën van operationeel 

risico worden benoemd. In vergelijking met het wettelijk kader zijn in 

ieder geval de categorieën compliancerisico en informatie(technologie)

risico toegevoegd. In de regelgeving vormen de categorieën Employment 
practice en Personal & Physical Security Risk ook één categorie. In het 

beleid van de bank zijn zij gesplitst. Verder zijn er kleine verschillen 

in formuleringen. Gerichte navraag binnen de organisatie leerde dat 
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de categorie compliancerisico is toegevoegd in de ontstaansperiode 

van de complianceafdeling. Het was de wens voor de positie van de 

complianceafdeling goed dat er een aparte categorie compliancerisico 

zou komen. Dit is een voorbeeld van hoe de keuze voor risicocategorieën 

mede wordt ingegeven door het verstevigen van de organisatorische 

positie van een afdeling (zie § 3.5.1). Onder de geïnterviewden was, op 

het hoofd van de juridische afdeling na, die destijds betrokken was bij 

de discussie, niemand bekend met de afwegingen rondom de nadere 

uitsplitsing. De meerderheid was ook niet bekend met het feit dat de 

systematiek van de bank afweek van die in de regelgeving, zie hierna.

Vanuit de 10 categorieën van het NFR worden in de risicomanagement-

systematiek, onder andere, rapportages verricht, risk logs bijgehouden 

en maatregelen of procedures (controls) ingesteld.

De omschrijving van compliancerisico is:

“Compliance risk is the risk of impairment of our integrity, leading 
to damage to our reputation, legal or regulatory sanctions, or 
financial loss, due to a failure (or perceived failure) to comply with 
applicable laws, regulations and standards”95

Bron: Compliance risk management handvest, geldig vanaf 

1 april 2016

De interne omschrijving van de bank is vrijwel gelijk aan de definitie, 

zoals die gehanteerd wordt in BCBS-documentatie over de compliance-

functie, die in § 5.4.4 is weergegeven.

De omschrijving van compliance is feitelijk gelijk met deel 1 van 

juridisch risico uit het juridisch handvest, afgezien van het weglaten 

van (market). De definitie van compliancerisico heeft, evenals juridisch 

risico, een consequentieel karakter. De definities zien immers niet op de 

oorzaken die ervoor zorgen dat er niet aan relevante wetgeving wordt 

voldaan, of de redenen dat contractverplichtingen niet afgedwongen 

zouden kunnen worden.

95 In de definitie is de banknaam vervangen door ‘our’. 
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Aan compliancerisico wordt nog nadere invulling gegeven door het 

handvest van compliance. Dit handvest verdeelt compliancerisico’s 

over vier categorieën, aan de hand van verschillende kenmerken. 

Gemeenschappelijk kenmerk is dat de verschillende categorieën 

steeds dwarsverbanden leggen met gedrag dat door subjecten of 

organisatieonderdelen, al dan niet rondom bepaalde dienstverlening, 

wordt vertoond.

Tabel 6 Vier categorieën van compliancerisico.  

Bron: CRM-handvest, 2017.

Client Conduct 
Related Integrity 
Risk (Financial 
Economic Crime)

Personal Conduct 
Related Integrity 
Risk

Financial 
Services Conduct 
Related Integrity 
Risk

Organisation 
Conduct Related 
Integrity Risk

 � Money 

Laundering

 � Terrorist 

Financing

 � Sanctions

 � Export trade 

Controls & 

Proliferation 

Financing

 � Tax 

Transparency 

(i.e. FATCA, 

CRS, QI)

 � Personal account 

dealing

 � (Local) Codes 

of Conduct

 � Outside 

Positions by 

ING Officers

 � Bribery & 

corruption 

(incl. Gifts & 

Entertainments)

 � Whistleblower

 � US persons

 � Product 

development

 � Marketing, 

Sales & Trading 

Conduct

 � Conduct of 

Advisory 

Business

 � Transparency 

of Product 

Offerings

 � Customer 

Interest & 

Protection

 � Complaint 

Handling 

Processes

 � Conflicts 

of interest, 

Information 

barriers & 

Market abuse

 � Agreed sectors/

industry 

standards

 � Regulatory 

Registration/

Licencing & 

Reporting 

Requirements

 � Oversight of 

Intermediaries

 � Record 

Retention

 � Anti-

competitive 

conduct

 � Data privacy

Compliance Risk Culture
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De eerste categorie compliancerisico’s betreft cliëntgedrag (vooral: 

mogelijke strijd met regelgeving rondom witwassen, terrorisme-

financiering, handelen in strijd met sanctiewetgeving). De tweede 

categorie betreft gedragingen van medewerkers die in strijd zijn met 

regelgeving (vooral op het gebied van handelen voor eigen rekening, 

strijd met gedragscodes, omkoping en corruptie). De derde categorie 

ontstijgt het niveau van individuen en betreft gedragingen van 

(onderdelen van) de bank in strijd met regelgeving op het gebied 

van productontwikkeling, marketing en verkoop van diensten en 

behandeling van klachten. De laatste categorie ontstijgt eveneens het 

individuele niveau en ziet op gedragingen van de bank in strijd met 

regelgeving op het gebied van, onder andere, belangenverstrengeling, 

marktmisbruik, tussenpersonen en privacy.

Het handvest benoemt ook verschillende regelingen en gebieden die niet 

onder de complianceafdeling vallen, zoals regelgeving rondom krediet- 

en marktrisico, HR-aspecten, maar ook rondom cybercrime en fraude.

5.5.4 Tussenconclusie interne documentatie
Gelet op de omvang van de bank, de complexe organisatiestructuur 

en een gedetailleerd toepasselijk normenkader is het in lijn met de 

verwachting dat er beleid is rondom risicomanagement (zie thema 1). 

De positie en bevoegdheden van de risicoafdelingen zijn in het beleid 

redelijk uitgebreid vastgelegd, maar de taak- en rolverdeling tussen 

Legal en Compliance is niet scherp afgebakend. Vanuit het analytisch 

kader had ik bijzondere aandacht voor de definities van juridisch risico 

en compliancerisico en de verhouding tot andere risicocategorieën 

(zie thema 3). Op dit punt identificeerde ik in het beleid verschillende 

onduidelijkheden.

Voor een relevant deel kennen de binnen de bank gehanteerde definities 

hun oorsprong in (onverbindende) BCBS-documentatie. In onderstaand 

overzicht zijn de definities schematisch weergegeven. Daarbij is 

steeds aangegeven of de definities een oorzakelijk of consequentieel 

karakter hebben en of ze nog een nadere invulling kennen. Deze 

nadere invulling is veelal thematisch: de definitie wordt niet nader 

afgebakend door te kijken naar oorzaken of gevolgen, maar door een 

afbakening naar onderwerp. Een voorbeeld is compliancerisico, zoals 
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hierboven toegelicht, waarbij door vier categorieën (integriteitsrisico’s 

op persoonlijk-cliënt-organisatie-dienstverleningniveau), met elk een 

groot aantal deelonderwerpen, nader is bepaald wat tot de scope van 

compliancerisico hoort.

Tabel 7 Overzicht risicodefinities en -omschrijvingen in het 

beleid van de bank

Bankdefinities Afbakening, 
primair op 
basis van

Nadere invulling 
door

Oorsprong

Operationeel 

risico

Oorzaken Thematisch, op 

bankniveau door 

tien categorieën, 

waaronder 

aparte categorie 

compliancerisico

BCBS, EU 575/2013

NB: In de 

regelgeving wordt 

uitgegaan van 

zeven categorieën, 

de bankindeling is 

uitgebreider

Reputatierisico Gevolgen Nvt BCBS

Compliance-

risico

Gevolgen Thematisch, 

vier categorieën 

met groot aantal 

deelonderwerpen

BCBS, nadere 

thematische 

invulling door 

bank

Juridisch risico Gevolgen Omvat compliance-

risico als onderdeel, 

nadere thematische 

invulling door 

twee categorieën 

(contractueel en 

andere vormen van 

aansprakelijkheid)

Bank/ BCBS 

(voor wat 

betreft definitie 

compliancerisico)

Dat de bank heeft aangesloten bij definities uit BCBS-standaarden 

en de regelgeving is enerzijds logisch. Anderzijds wordt hiermee 

wel het probleem geïmporteerd dat de definities uit de regelgeving 

– zeer – complex zijn geformuleerd. De onderlinge samenhang van 

deze definities is bovendien niet omschreven of benoemd.
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In het verlengde hiervan beoordeelde ik de onderlinge samenhang 

tussen de verschillende risicocategorieën in de interne documentatie 

dan ook als onduidelijk en niet scherp omschreven. Op basis van de 

documentatie is in ieder geval moeilijk zicht te krijgen op de exacte 

positie van juridisch risico in de risicomanagementsystematiek. 

Ik verwachtte hierdoor dat professionals deze samenhang als complex 

of moeilijk te doorgronden zouden ervaren. Dit kan nadelige effecten 

hebben voor de communicatie over identificatie en beheersing van 

risico’s en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In de 

interviews is getracht te achterhalen in welke mate de definities bekend 

zijn bij (en begrepen worden door) de professionals op de werkvloer en 

hoe zij een rol spelen bij discussies over risicomanagement.

5.6 Analyse interviews

5.6.1 Inleiding
In de navolgende (sub)paragrafen worden de belangrijkste resultaten 

van de interviews weergegeven en, met het analytisch kader als 

richtsnoer, geanalyseerd. Ter onderbouwing van analyses en conclusies 

en het verhelderen van de context heb ik in de tekst citaten uit de 

interviews ingevoegd. De citaten zijn soms op onderdelen aangepast, 

om de leesbaarheid te vergroten of herleidbaarheid tot personen, taken, 

functies of concrete casuïstiek te vermijden. In alle gevallen is daarbij de 

strekking van de verklaring gehandhaafd. Ook in de verslaglegging van 

de interviews heb ik zoveel mogelijk de volgorde van de zeven thema’s 

aangehouden.

Allereerst bespreek ik hierna resultaten van de interviews met 

betrekking tot de organisatorische inrichting van het risicomanagement, 

met bijzondere aandacht voor het 3loD-model en de wijze waarop 

juridische professionals daarnaar kijken (thema 1 en 2). § 5.6.3 staat 

in het teken van de gehanteerde risicodefinities en de onderliggende 

normen die juridische professionals hanteren bij hun adviserende en 

toetsende werkzaamheden (thema 3). Vervolgens beschrijf ik in § 5.6.4 

de mate waarin kansen en gevolgen bij juridische risico’s volgens 

de geïnterviewden worden gekwantificeerd en heb ik aandacht voor 

situaties met een verhoogde kwetsbaarheid voor biases en eventuele 
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tegenmaatregelen (thema 4). In § 5.6.5 ga ik in op de gebruikte 

methoden en instrumenten bij het juridisch risicomanagement 

(thema 5). In § 5.6.6 bespreek ik hoe professionals terugkijken op enkele 

grote problemen en incidenten die zich bij de bank hebben voorgedaan. 

In § 5.6.7 behandel ik de ervaringen van juridische professionals rondom 

weerstand en negatieve adviezen (thema 6). In de afsluitende analyse 

in § 5.7 geef ik, ten slotte, een oordeel over de volwassenheid van het 

juridisch risicomanagement (thema 7).

5.6.2 3loD en verhouding legal-compliance

Positie van Legal in 3loD
Na de analyse van de regelgeving en het interne beleid rondom 

(juridisch) risicomanagement, was een kernthema in de interviews hoe 

professionals binnen de organisatie dit beleid in de praktijk ervoeren. 

Zoals beschreven, wordt in veel van de standaarden en literatuur over 

risicomanagement de rol van een juridische afdeling, alsmede in de 

regelgeving, niet apart genoemd en gepositioneerd in de 3loD (§ 3.7.4). 

Tegen deze achtergrond, had ik bijzondere aandacht voor de vraag hoe 

juridische professionals hun eigen activiteiten hierin zouden duiden 

en hoe daarbij de verhouding zou zijn tussen legal en compliance 

(thema 2). Ik had, als gezegd, vooraf geen scherp beeld van de mate 

waarin juridische professionals met het 3loD-model bekend zouden 

zijn. Mijn beeld was wel dat juridisch leidinggevenden dit model eerder 

zouden kennen, omdat zij vaak beter bekend zijn met intern beleid en 

managementterminologie.

Zoals beschreven in § 5.5 wordt in het beleid van de bank het 3loD-

model veel genoemd. Dit model bleek bij alle juridische geïnterviewden 

relatief goed bekend; in ieder geval op hoofdlijnen. Geïnterviewden 

gaven wel aan dat dit niet altijd zo is geweest. De bekendheid hiervan 

was met name in de jaren na de economische crisis, door de toenemende 

aandacht voor risicomanagement, gegroeid. Uit de interviews kwam 

eenduidig naar voren dat juridische professionals zichzelf primair als 

onderdeel van de tweede lijn zien, maar dat zij regelmatig ook zeer dicht 

op de eerste lijn zitten (‘line 1b’, zie § 3.7.4).
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“Het is een wat meervoudige positie. We zijn second line, maar 
legal adviseert weer compliance en bemoeit zich ook vaak met de 
first line.”

“Je hebt specifieke expertise, die de first line voor bepaalde taken 
ontbeert. Soms ben je dus eigenlijk first en second ineen.”

“Ik zie dat ook elders wel. Market risk is ook wel first en second 
ineen, omdat de first line de expertise niet heeft.”

Een ORM-professional gaf aan:

“Ik zou Legal liever als een soort center of expertise zien, dat de 
verschillende linies kunnen inhuren, dan als een echte riskpartij. 
Bijvoorbeeld meer te vergelijken met Finance.”

Alle juridische professionals gaven aan dat de beslissingsbevoegdheid 

in beginsel bij de eerste lijn ligt. Als een juridisch professional (of andere 

tweedelijnsprofessional) een bepaald initiatief te risicovol vindt, werd 

eenduidig gesteld dat er dan geëscaleerd moet worden, binnen de 

juridische functie, of binnen de hiërarchische lijn.

“De vaste uitdrukking die ik wel gebruik in mijn advisering is 
dat ik er ‘geen bezwaar tegen heb dat de business het risico, 
verbonden aan dit voorstel of initiatief, accepteert’. Als ik wel 
bezwaar heb en de business wil het toch, moet ik escaleren. 
De business blijft verantwoordelijk en kan besluiten toch meer op 
safe te spelen als ik geen bezwaar heb. Legal moet geen stempel 
van goedkeuring zetten.”

De samenwerking tussen de verschillende tweedelijnspartijen werd over 

het algemeen positief beoordeeld, al waren er ook mindere ervaringen.

“Het moet wel ‘hold the line together’ zijn. Ik heb bijvoorbeeld in 
een overleg wel eens gehad dat ik vond dat we elkaar daarin te 
weinig steunden.”
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“Ik vind het op zich best goed gaan, zonder borstklopperij. 
Natuurlijk kan altijd alles beter. Ik vind het moeilijk om dat 
generalistisch te zeggen. Communicatie met interne klanten en 
andere riskpartijen kan denk ik nog wel wat beter. Je wil met 
riskpartijen eigenlijk een geconsolideerde visie hebben, niet dat 
iedereen dat vanuit zijn eigen silo doet. Anders vertrouw je er 
misschien ook teveel op dat de first line die verschillende adviezen 
allemaal correct kan wegen. Is wel een discussie geweest, ook bij 
PARP, in welke mate je het ook echt als een geconsolideerd advies 
moet opschrijven. Het is wel goed dat dingen transparant worden, 
dus dat pleit voor een eigen afweging per riskpartij, anders 
verdwijnt dat in het algemene advies.”

“Er wordt ook wel eens gesproken over het laten verdwijnen van 
de verschillende riskdisciplines. Niet direct realistisch, maar wel 
denkbaar. Dat je gewoon allemaal riskprofessionals bent...”

Verschil Legal-Compliance
Een terugkerend bespreekpunt in de interviews was het verschil en 

de afbakening in taken tussen legal en compliance (thema 2). Zoals 

beschreven is in de interne documentatie geen scherp onderscheid te 

vinden tussen de taken van legal en compliance (§ 5.5). In de praktijk 

gaven geïnterviewden aan de exacte afbakening lastig te vinden. 

Alle geïnterviewden konden wel taken benoemen die duidelijk tot het 

domein van Legal, of juist tot het domein van Compliance behoorden. 

Zo houden complianceprofessionals zich bijvoorbeeld (vrijwel) niet met 

privaatrechtelijke contractering bezig, maar juridische professionals wel. 

Compliance richt zich ook niet op alle regelgeving, maar heeft vooral 

een belangrijke rol in het kader van naleving van specifieke regelgeving 

rondom witwassen en sanctiewetgeving. Op deze gebieden organiseert 

het tevens de scholingsactiviteiten. Als gemeenschappelijk kenmerk 

werd genoemd dat beide afdelingen een rol hebben om de organisatie 

te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij werd veel genoemd 

dat compliance vooral bezig is met regelgeving die de integriteit van 

organisatie of medewerkers raakt en meer een rol heeft bij het monitoren 

en handhaven van regelgeving. Als belangrijk verschil werd hierbij 

genoemd dat de juridische professionals verantwoordelijk zijn voor 

de technisch-juridische interpretatie van wetgeving en het aangeven 
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van de juridische kaders. Compliance heeft vervolgens meer een focus 

op het gedrag dat hierbij hoort; een vertaling op detailniveau van de 

technisch-juridische interpretatie en kaders. Desondanks vonden velen 

het exact en helder omschrijven van de rol van complianceprofessionals 

lastig, waarbij er wel verschillen leken tussen organisatieonderdelen en 

onderwerpen.

“Gevoelsmatig ligt er een soort grens, waarbij Legal dan 
harde regels doet, terwijl compliance meer op de policies zit. 
De business vraagt dan wel eens: waar is Legal van, waar is 
Compliance van? Is één van de standaardvragen. We hebben niet 
altijd een eenvoudig antwoord op dat soort vragen, omdat het ook 
afhangt van welk proces het precies is.”

“Ik vind de rol van Legal veel duidelijker, bij Compliance is het 
meer zoeken.”

“In de nieuwe organisatie moet Compliance zich mijns inzien 
nu opnieuw uitvinden: waar gaan wij als afdeling ons in dit risk-
proces nu echt op richten, waarvoor zijn wij het aanspreekpunt? 
Wat is primair onze inhoudelijke expertise?”

In veel organisaties buiten de financiële sector bestaat er geen aparte 

complianceafdeling en is de compliancetaak weghalen integraal 

onderdeel van de taak van juridische professionals. Gesteld zou kunnen 

worden dat het bevorderen van naleving en sturen van gedrag van 

grote aantallen niet-juridische professionals in zekere zin complexer 

is dan het geven van technisch-juridische adviezen. In enkele van de 

latere interviews vroeg ik expliciet, en bewust wat scherp gesteld, 

of complianceprofessionals eigenlijk niet het lastige deel van de 

juridische taak hebben gekregen. Geïnterviewden erkenden dat er 

in de compliancetaken inderdaad zeer complexe aspecten zitten. 

Het veranderen van gedrag is moeilijk en het is vaak lastig om 

vanuit een tweedelijnspositie de inrichting van processen volledig te 

controleren. Genoemd werd ook dat Compliance deels fiatterende taken 

heeft (sign-offs), waarbij er soms veel druk kan zijn om een bepaald 

standpunt in te nemen. Het algemene beeld is dat de taakinvulling van 

complianceprofessionals regelmatig zeer ingewikkeld kan zijn.
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5.6.3 Risicodefinities

Bekendheid en eigen visie
In § 5.5 analyseerde ik het interne beleid en de risicodefinities die hierin 

worden gebruikt (thema 3). In de interviews vroeg ik geïnterviewden 

naar de mate waarin deze definities in de praktijk een rol spelen. 

In het verlengde van de aandacht voor risicodefinities, die volgens de 

literatuur richting kunnen geven aan activiteiten en taakverdelingen, 

had ik aandacht voor de vraag welke normen juridische afdelingen en 

professionals hanteren in hun advisering. De verwachting hierbij was dat 

zij een neiging zouden hebben om bij hun advisering vooral aandacht 

te hebben voor, kort gezegd, ‘harde’ juridische normen. Ik begon veel 

interviews met de vraag wat professionals zelf verstonden onder de 

begrippen juridisch risico en compliancerisico, in relatie tot operationeel 

risico, andere risicobegrippen en hun eigen praktijk. Vervolgens vroeg 

ik ze naar de bekendheid met, en hun eigen oordeel over, het interne 

beleid en de regelgeving. Ik vroeg ze ook naar concrete voorbeelden van 

juridische onzekerheid (in regelgeving) als bron van juridisch risico.

Eenduidig kwam uit de interviews naar voren dat de juridische 

professionals en complianceprofessionals zichzelf als professionals 

zien die nauw betrokken zijn bij het risicomanagement. Zij wisten 

over het algemeen dat juridisch risico en compliancerisico in beleids-

documentatie van de bank waren uitgewerkt, maar raadpleegden deze 

documentatie hooguit incidenteel. Zij kenden de omschrijvingen en 

definities dan ook niet, of niet goed. Wanneer ik in de interviews de 

definities vervolgens toelichtte, werden deze over het algemeen wel 

herkend en als dekkend werd ervaren, maar de precieze onderlinge 

samenhang kon niet (direct) duidelijk worden aangegeven. Een kleiner 

aantal professionals kende het beleid meer in detail. Het ging daarbij 

vooral om leidinggevende professionals, die zelf ook bij het opstellen of 

evalueren van het beleid betrokken waren.
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Enkele citaten illustreren het algemene beeld met betrekking tot de 

(bekendheid met de) omschrijvingen van juridisch risico:

“Ik kan hem niet opdreunen, maar weet wel waar hij staat. Ik heb 
hem voorafgaand aan dit interview nog even opgezocht en het is 
ook wel hoe ik hem zo ongeveer zou beschrijven en ervaar.”

“Die zal wel zijn vastgelegd in het handvest of ons mandaat. Ik 
heb hem wel eens gezien. Zo ongeveer alles wat het niet nakomen 
van regelgeving, contracten en eventuele juridische procedures of 
sancties betreft.”

Op de vraag of er in de dagelijkse praktijk meer impliciet of expliciet 

over juridische risico’s werd gesproken of gedacht:

“Eerlijk gezegd gaat het meer impliciet. Ik heb de definitie voor 
dit gesprek nog even bekeken. Ik denk dat als je de juristen een 
enquête zou laten invullen, ze het risicomanagementbeleid zeker 
niet uit het hoofd kennen; de grote lijnen wel. Het gaat toch vooral 
vanuit vakgebied en juristen zitten sterk op de inhoud.”

In verschillende interviews startte ik met de vraag hoe de respondent, 

los van het beleid, juridisch risico zelf zou omschrijven:

“Ik denk bij juridische risico’s in de praktijk aan compliance, 
contracten, enzovoort. Meer operationeel ook aan het borgen dat 
juridische processen goed verlopen. Dat mensen bevoegd zijn, 
met de juiste juridische informatie handelen, e.d.”

“Iets wat zich uit in een vorm van schade… Financiële schade 
(bijvoorbeeld een krediet wat niet terugbetaald wordt) of 
reputationele schade. In mijn beleving is het, even vanuit de 
transactionele praktijk, ook dat je niet de deal krijgt die je denkt 
te krijgen, omdat het verkeerd gedocumenteerd is. Heb ik de 
deal juist gestructureerd, krijg ik ook wat ik wil hebben? Juristen 
maken de deal niet, maar leggen het wel vast. Als daar iets fout 
gaat, gaat er juridisch dus iets niet goed, wat schade op kan 
leveren.”
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Compliance- en ORM-professionals leken over het algemeen beter 

bekend met de definities, omdat zij nauwer betrokken zijn bij het 

rapporteren over risico’s. Zij gaven bij juridisch risico vooral aan dat het 

begrip in de risicosystematiek eigenlijk een onduidelijke positie heeft.

“We hebben naast market risk en credit risk tien operationele 
risicocategorieën. Daar hoort compliancerisico wel bij, maar 
juridisch risico staat er niet in. Wat is juridisch risico dan eigenlijk 
in onze risicosystematiek?”

“Eerlijk gezegd heb ik hem er liever niet bij (lachend). Je wilt 
bij risico’s dat categorieën elkaar uitsluiten. Juridisch risico 
vertroebelt eigenlijk. Wij kijken bij het indelen altijd zoveel 
mogelijk naar de root cause: wanneer is iets juridisch nu de 
root cause? Ik denk dat de oorzaak doorgaans elders gelegen is: 
gebrekkige kennis bij mensen, verkeerde instructies e.d.”

De meeste geïnterviewden waren niet of slechts enigszins bekend 

met hoe de term in (Europese) regelgeving voorkwam. Zoals bij 

de bespreking van het interne beleid in § 5.5 al gemeld, waren de 

geïnterviewde compliance- en ORM-professionals niet op de hoogte 

van het feit dat de regelgeving slechts zeven subcategorieën van 

operationeel risico hanteert. Zij wisten dus niet dat compliancerisico 

geen aparte categorie is in de regelgeving. Het beeld is dan ook dat 

voor deze professionals het interne beleid leidend is en dat zij de 

achterliggende regelgeving niet raadplegen.

Onderliggende normen bij toetsing
In de interviews vroeg ik vooral bij juridische professionals door op wat 

nu precies de onderliggende normen en regels waren, die bij de toetsing 

op juridisch risico werden gehanteerd. Daarbij was mijn achterliggende 

vraag hoe breed of smal het begrip juridisch risico in de praktijk werd 

ervaren, of ten minste hoe professionals hier – desgevraagd – over 

dachten. Juridische professionals waren eensgezind in hun opvatting 

dat, los van definities, juridische aspecten niet beperkt zijn tot het 

domein van operationele risico’s, maar in alle domeinen van belang kan 

zijn. Eenduidig kwam naar voren dat de juridische professionals leidend 
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zijn bij de advisering over de ‘technisch-juridische’ interpretatie van 

wet- en regelgeving. Complianceprofessionals vertrekken vanuit deze 

interpretatie en richten zich vervolgens meer op vraagstukken rondom 

implementatie en naleving.

Onder de geïnterviewden bleken verschillen te zijn in de mate waarin 

ze vonden dat bij toetsing door juridische professionals in de praktijk 

zachtere normen expliciet meegewogen worden. De meerderheid van 

de juridische professionals leek te neigen naar een toetsing aan harde 

juridische normen. Sommige geïnterviewden benadrukten expliciet 

dat juridisch risico breed moet worden opgevat.

“Maar de rol van Legal moet breder zijn: het gaat ook om ‘legal, 
but harmful’. In die zin zijn alle interne (gedrags)codes onderdeel 
van het begrip juridisch risico.”

“We nemen dus niet alleen het wettelijk kader mee, maar 
ook zelfregulering, codes e.d. en misschien eigenlijk een 
algemene eis van niet-schadelijk handelen voor de organisatie 
(de ‘voorpagina-test’: durf je ermee in de krant?).”

Uitgaande van de interne omschrijving van juridisch risico zouden 

de interne codes onder het begrip standards kunnen vallen. 

Bij verschillende geïnterviewden vroeg ik naar de betekenis van het 

begrip standards in de omschrijving van juridisch risico. Het beeld 

dat het in de definitie vooral gaat om strijd met ‘harde’ juridische 

normen en minder over zachte normen (zoals gedragscodes) was 

daarbij dominant.

Een bredere benadering dan alleen een toets aan ‘harde’ juridische 

normen werd door sommige geïnterviewden meer tot het domein van 

Compliance gerekend. Daarbij werd de uitdrukking ‘legal, but harmful’ 

weer regelmatig gebruikt. Ik vroeg bij verschillende geïnterviewden 

door of Compliance wellicht een aanvullende taak had ten opzichte 

van de technisch-juridische toetsing. Ook hier waren er verschillen 

tussen geïnterviewden en waren de resultaten dus niet eenduidig.
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“Verschil tussen juridisch risico en compliance risico? Juridisch 
kun je soms zeggen dat het kan, terwijl Compliance het vanuit een 
wat breder perspectief als onwenselijk kan beschouwen.”

“Tegelijkertijd is het goed dat we Compliance hebben, omdat die 
geneigd zullen zijn om breder te kijken dan alleen Legal en eerder 
zal letten op “legal, but harmful…”. Dat doen wij ook wel, maar 
gevaar is toch dat je als jurist er te technisch-juridisch in gaat 
zitten.”

“Ik herken wel dat gezegd wordt dat Compliance wat breder kijkt, 
maar of het nu de bedoeling is betwijfel ik zeer. Er wordt wel eens 
gezegd dat Compliance een gewetensfunctie heeft, maar dat wil 
niet zeggen dat Legal die niet heeft. Bij ons staat het ook in ons 
mandaat.”

Verschillende geïnterviewden benoemden het vooral als een 

accentverschil en niet als een harde taakverdeling.

“Het is niet dat wij er niet aan toetsen; het is een accentverschil. 
Compliance mag wat meer aandacht hebben voor interne codes 
en dergelijke”

“Ik denk dat wij als Compliance meer nadenken over de 
uitwerking in de praktijk, bijvoorbeeld: welke woorden gebruik je 
nu precies in een publieksuiting. Hoe moeten medewerkers in de 
praktijk met een bepaalde norm omgaan als er een klant voor ze 
zit? Legal bepaalt toch meer de interpretatie en geeft de kaders 
aan, maar in beginsel moet het qua aan te leggen normen geen 
andere toets zijn.”

“Bij mij als jurist staat ‘legal, but harmful’ echt heel erg op de 
radar. Als de maatschappij iets als een verkeerd product ziet, heeft 
dat gewoon gevolgen. Wij moeten onszelf daar uitdagen. Het is 
niet ons exclusieve domein, maar we hebben daar wel een rol. 
Bij alle grote dossiers die spelen in de financiële wereld gaat het 
vaak om dat soort aspecten.”
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Juridische onzekerheid als bron van juridische risico’s?
Onduidelijke of tegenstrijdige normen worden in de literatuur genoemd 

als een belangrijke bron van juridische risico’s. In verschillende 

gesprekken vroeg ik naar concrete voorbeelden van juridische 

onzekerheid als onderliggende oorzaak van risico’s. De antwoorden 

verschilden sterk, mede afhankelijk van het takenpakket van de 

respondent. Professionals uit de transactiepraktijk hebben vanuit 

hun rol bijvoorbeeld een sterke focus op contractenrecht en minder 

op overheidsregulering. Een belangrijk deel van de geïnterviewden 

was echter regelmatig betrokken bij de implementatie van (nieuwe) 

wetgeving en gaf aan dat dergelijke onzekerheid zeer veel voorkomt. 

Eenduidig kwam naar voren dat dit zich bij Europese regelgeving nog 

sterker voordoet dan bij nationale regelgeving. Ook onduidelijkheden en 

inconsistenties in het beleid van toezichthouders werden veel genoemd.

“Ik heb veel te maken met Europese regelgeving voor nieuwe 
situaties. Dat is vaak onontgonnen terrein. De regelgeving is 
vaak een eindproduct van een lang proces, waarbij lang niet 
altijd duidelijk is wat er precies bedoeld wordt. Het is een groot 
terrein voor juristen om te kijken wat je met die onzekerheden 
doet. Tot er duidelijkheid is moet je soms wel een handelswijze 
kiezen. Om jurisprudentie te krijgen komen er ook wel eens 
proefprocedures en is er veel overleg binnen de branche. 
Er blijven dan toch plekken over waar er een risicoanalyse en 
risicoacceptatie gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk de first 
line die dat moet accepteren, met veel verschillende stakeholders.”

“Ik denk dan vooral aan gevallen waarin er onduidelijkheid is rond 
het beleid van toezichthouders, dus hoe de regelgeving wordt 
ingevuld. Echte onduidelijkheid in de regelgeving komt natuurlijk 
voor, maar het is vaak ook dat, waar de regelgeving meer open is, 
uiteindelijk de toezichthouders het invullen. Die geven vooraf vaak 
geen volledige duidelijkheid. Soms willen ze dan gewoon “scoren”. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de discussie over (…), waar wij 
vonden dat onze interpretatie verdedigbaar was.”

“Er schiet mij nu even geen concreet voorbeeld te binnen, 
maar er zijn zeker van die conflicten waarin regelgeving 
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eigenlijk tegenstrijdig is. Ik denk nu aan een voorbeeld rond 
derivatenregelgeving; vrij technisch. Als het echt complex is 
hebben natuurlijk veel banken er last van en komt er uiteindelijk 
wel duidelijkheid. Tot die tijd moet je in die gevallen moet je soms 
toch een keuze maken wat je gaat doen en brengt dat inderdaad 
risico’s met zich mee.”

“Er is veel van dat soort onzekerheid. MIFID is nu actueel, 
dat is de grootste wijziging in jaren voor de financiële sector. 
In MIFID zitten heel veel onduidelijkheden. De consultatie was 
alleen al 1500 pagina’s. De achtergrond is dat veel verschillende 
toezichthouders inspraak hebben gehad, waarbij elke toezicht-
houder een eigen belang had. Mede daardoor zijn allerlei 
bepalingen opgenomen, vaak zonder echt goede kennis van de 
praktijk. Elke bank moet dat wel weer zien te vertalen naar de 
eigen praktijk. We proberen daarbij veel af te stemmen met andere 
banken.”

“Europese regelgeving is wat dat betreft het ergst. Er is geen 
memorie van toelichting en de lobby naar de regelgever is 
complexer. Er zitten vaak ook oplossingen in voor problemen in 
andere landen, die hier eigenlijk niet relevant zijn, maar die het wel 
weer zeer complex maken.”

5.6.4 Kwantificeren van kansen, 
gevolgen en risicobereidheid

Bij de gevalsstudies had ik aandacht voor de mate waarin kansen 

en gevolgen in het kader van juridisch risicomanagement worden 

gekwantificeerd, in het licht van de risicobereidheid (thema 4). Ik had 

ook aandacht voor situaties waarin mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

een verhoogde kwetsbaarheid voor de invloed van biases en de inzet van 

maatregelen die deze kwetsbaarheid kunnen verminderen.

Eenduidig kwam naar voren dat bij juridische risico’s in de praktijk 

kansen, gevolgen en risicobereidheid doorgaans niet expliciet worden 

benoemd. Ook in zaken met grotere belangen gaven geïnterviewden niet 

aan dat in de discussies hierover bijvoorbeeld specifieke percentages 

werden genoemd. De mogelijke omvang van gevolgen, zoals aantallen 
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gedupeerden of betrokken contracten, werden dan soms wel nader 

onderzocht en gekwantificeerd. Op basis hiervan is het beeld is dat 

er binnen de bank sprake bij juridische risico-inschattingen kan zijn 

van een verhoogd risico op biases. Bij juridische kwesties is er immers 

vaak sprake van een serie gebeurtenissen, met op elkaar inwerkende 

kansen. In dergelijke situaties kan eenvoudig de conjunction bias of base 
rate neglect (§ 2.3) optreden. Het kan sterk worden betwijfeld dat alle 

betrokkenen werkelijk hetzelfde beeld hebben over de inschattingen 

van deze kansen. Effectieve discussie kan hierdoor worden belemmerd. 

Juridische professionals kunnen – als gevolg van ‘beroepsdeformatie’ 

door frequente blootstelling aan juridische worst cases – soms mogelijk 

ook leiden aan een availability bias, waardoor ze kansen op juridische 

geschillen te hoog inschatten. Geïnterviewden gaven aan te herkennen 

dat een deel van de juridische professionals té risicomijdend kan 

zijn en daarmee kansen op worst-casescenario’s (onbewust) te hoog 

inschatten. Daarbij werd in de ogen van niet-juridische professionals 

door juridische professionals soms miskend dat bij het voldoen aan 

regelgeving altijd ook risico-inschattingen moeten worden gemaakt, 

omdat 100% nu eenmaal niet mogelijk is.

“Bij Compliance of Legal krijg je soms wel eens de indruk dat ze 
vinden dat hun oordelen niet risk-based hoeven te zijn: wel of niet 
voldoen aan regelgeving is immers geen keuze. In onze visie is het 
altijd risk-based: in alle situaties 100% compliance is in de praktijk 
onmogelijk. Je moet dus kritisch kijken. Waar lopen we de grootste 
risico’s op non-compliance? Wat vind je acceptabel, waar wil je 
per se op inzetten? Ik chargeer nu enigszins; op onderdelen is dit 
er natuurlijk wel, maar soms mis ik die blik wel eens.”

Juridische professionals gaven eenduidig aan dat zij kwesties vaak 

niet kwantitatief beschouwden. Ze ervoeren juridische beoordelingen 

meer als een holistisch, kwalitatief oordeel, waarbij kansen meer op de 

achtergrond een rol spelen.

“Je weegt natuurlijk echt wel mee wat er zou kunnen gebeuren 
en hoe realistisch je denkt dat dat is, maar expliciet kansen 
benoemen, bijvoorbeeld in percentages, gebeurt eigenlijk niet.”
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“Het is een kwalitatieve beoordeling, in de discussies gaat het niet 
specifiek over kansen en gevolgen.”

“De keren dat er echt een expliciet percentage valt in een gesprek 
met een jurist zijn beperkt, maar impliciet zijn slagingskansen wel 
heel belangrijk. Wat meer gedetailleerd over kansen is ook meer in 
de context van rechtszaken dan in de context van ‘een pandrecht 
wordt zoveel keer gehonoreerd en zoveel keer niet’. In die context 
is het eerder ‘dat is een sterk recht en dat minder’.”

Met betrekking tot gevolgen werden vergelijkbare antwoorden gegeven:

“Er wordt in dat soort discussies niet vaak heel exact 
gekwantificeerd. Je ziet natuurlijk wel snel of iets grote of kleine 
gevolgen kan hebben, om hoeveel klanten het zou kunnen gaan, 
enzovoort. In die zin komen er bedragen en getallen voorbij. Het is 
doorgaans meer een discussie op basis van inzicht en ervaring.”

Risicobereidheid werd hierbij volgens geïnterviewden vaak evenmin 

geëxpliciteerd, alhoewel zij aangaven dat in kwesties wel kan worden 

gesproken over aanvaardbare verliesposten en wel of niet aanvaardbare 

reputatieschade.

Een onderzoeksresultaat dat relevant is voor dit punt, is dat bij de 

rapportage over compliancerisico’s kwantificering vanuit de interne 

systematiek geëist werd: een risicoscore op overkoepelend niveau. 

Verschillende geïnterviewden gaven aan dat de onderbouwing van 

scores op het gebied van compliance een verbeterpunt was.

“De onderbouwing van die scores moet soms echt beter. 
Bij compliancerisico’s is het in het algemeen ook wel moeilijker 
om een score te geven.”

“Het is niet altijd helder waar – een verbetering of verslechtering 
van – de score nu precies vandaan komt.”

Alhoewel hier niet in alle interviews ruimte voor was, kwam in sommige 

interviews de mogelijke invloed van biases op besluitvorming wat 
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uitgebreider aan bod. De nauwe betrokkenheid bij de eerste lijn, en het 

bijbehorende risico op going native of group think (of: vereenzelvigen 

met de business, waardoor een objectieve houding wordt bemoeilijkt), 

werd onderkend als een mogelijke zwakke plek. Geïnterviewden gaven 

wel aan dat in belangrijke kwesties er altijd verschillende juridische 

professionals worden betrokken. Zij benoemden in het vierogenprincipe 

als methode om tunnelvisie of een te eenzijdig perspectief tegen 

te gaan. Kritische input van externe juridische experts, doorgaans 

vanuit advocatenkantoren, werd ook genoemd. Geïnterviewden 

gaven commerciële druk aan als een andere oorzaak van verhoogde 

kwetsbaarheid. Deze druk kan juridische of complianceprofessionals in 

de richting van een bepaalde interpretatie sturen, waardoor confirmation 
bias eerder kan optreden (zie § 2.3 en § 5.6.7). De kans dat een bepaalde 

interpretatie door de rechter gevolgd zal worden kan dan te hoog 

worden ingeschat. Geïnterviewden gaven verschillende voorbeelden 

van situaties waarin achteraf de dominante interpretatie binnen de bank 

niet werd gevolgd door de toezichthouder of rechter. De invloed van 

biases kan hieraan debet zijn geweest.

5.6.5 Methoden en instrumenten

Inleiding
Tegen de achtergrond van het analytisch kader vroeg ik geïnterviewden 

naar methoden en instrumenten die zij voor juridisch risicomanagement 

relevant achtten en welke zij in de praktijk zelf inzetten (thema 5). 

De verwachting vooraf was dat veel methoden die in de praktijk door 

juridische afdelingen worden gebruikt een reactief karakter hebben 

en dat proactieve methoden en geavanceerde instrumenten minder 

vaak worden ingezet. Hierna bespreek ik de belangrijkste methoden en 

instrumenten die in de interviews werden genoemd.

Controls: algemeen
Vanuit het algemene risicomanagement worden zeer veel activiteiten 

ondernomen en beheersmaatregelen ingesteld, om te borgen dat de 

bank in overeenstemming met regelgeving handelt. De risk logs, heat 

maps en dashboards die de verschillende risicotypen inzichtelijk houden 

werden unaniem als zeer belangrijke beheersmaatregelen gezien. 

Veel beheersmaatregelen hebben juridische aspecten of vloeien direct 
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voor uit verplichtingen vanuit regelgeving. Zo zijn er veel verplichte 

sign-offs door de juridische afdeling. Een ander voorbeeld zijn de 

Chinese muren tussen afdelingen van de bank die zelf op de beurs 

handelen (voor eigen rekening, alsook voor klanten) en afdelingen 

die aandelenuitgiftes verzorgen. De strikte scheiding tussen deze 

afdelingen voorkomt misbruik van voorkennis.

Het aantal controls is, bezien over de gehele bank, dus zeer groot. 

Juridische professionals adviseren regelmatig over vormgeving van 

beheersmaatregelen. Wanneer het daarbij om concrete aansluiting bij 

de risicosystematiek en –rapportage gaat, werd dit wel eerder tot het 

domein van ORM en complianceprofessionals gerekend.

Identificeren en adviseren
In de interviews stond de wijze waarop de juridische en compliance-

professionals zicht houden op de activiteiten van de organisatie, 

om zo juridische risico’s te kunnen identificeren en daarover te 

adviseren, centraal. Los van de verschillen in activiteiten tussen 

de organisatieonderdelen, waren er hierbij relevante verschillen 

tussen de Nederlandse organisatie, waar de nieuwe werkwijze en 

bijbehorende organisatie-inrichting al (grotendeels) was ingevoerd, en 

organisatieonderdelen waar dit nog niet of minder het geval was.

Er bestaan binnen de bank veel overleg- en rapportagelijnen die 

bijdragen aan het identificeren en beheersen van risico’s, zoals de, door 

regelgeving vereiste, risk committees. Binnen organisatieonderdelen 

ontvangen juridische professionals doorgaans ook kwartaalplannen of 

andere rapportages en analyseren zij deze op mogelijke risico’s.

Juridisch risico heeft geen aparte plaats in het NFR (§ 5.5), waardoor 

er niet afzonderlijk over wordt gerapporteerd. Bij de juridische 

afdeling bestond ten tijde van het onderzoek wel de vraag of het niet 

wenselijk zou zijn om periodiek te rapporteren over juridische risico’s 

(eventueel buiten het NFR om), om het belang van juridische risico’s te 

verduidelijken.
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Voor het identificeren van risico’s werd door geïnterviewden goed 

contact met de business als belangrijkste succesfactor aangegeven, 

zowel formeel als informeel.

“We worden over het algemeen echt vroeg betrokken en worden 
ook gestimuleerd om regelmatig bij de business te gaan zitten.”

“Het grootste risico is als de business ons niet aanhaakt. Ik heb 
het liefste dat mijn mensen op de afdelingen zitten.”

De meeste geïnterviewden vonden dat de juridische professionals 

behoorlijk goed ingebed waren in de organisatie en dat de overleg-

vormen over het algemeen afdoende waren geborgd. Verschillende 

geïnterviewden binnen de Nederlandse organisatie achten het 

overleg tussen de tweedelijns risicoafdelingen in zogenaamde 

risicomarktplaatsen een effectief middel. Delen van ervaringen tussen 

de verschillende typen tweedelijnsprofessionals werd als waardevol 

gezien.

“Procesmatige borging is mijns inziens een belangrijk onderdeel 
van juridisch risicomanagement, zoals periodiek, multidisciplinair 
overleg tussen Finance, Regulatory, Legal en andere afdelingen 
waar ontwikkelingen worden besproken.”

“Wij zijn ook aanwezig op de ‘marktplaatsen’ van de business 
en kunnen zo aanhaken bij initiatieven. Ik vind de ‘risico-
marktplaatsen’ voor de tweedelijnspartijen echt een nuttige 
ontwikkeling, ben daar wel enthousiast over.”

Geïnterviewden gaven wel aan dat inschakeling desondanks niet altijd 

tijdig of optimaal gebeurt. Veel geïnterviewden gaven aan dat een 

relevant deel van de advisering een wat reactief karakter heeft, naar 

aanleiding van kwesties waar al problemen zijn, of dreigen te, ontstaan.

“We schieten op meerdere lagen in. Dan nog is het zo dat je 
verrast kunt worden door nieuwe ontwikkelingen. Je kunt als jurist 
niet altijd aan de tekentafel zitten.”
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“Eerlijk gezegd heb ik eigenlijk vrijwel nooit een ‘probleemdossier’ 
op mijn bureau, waar ergens in het traject niet al eens een jurist 
bij betrokken is geweest. Misschien niet altijd zo grondig als had 
gekund, of wat te laat, maar dat Legal echt niet betrokken is bij 
grotere projecten komt bijna niet voor.”

“Je bent toch een betrekkelijk kleine club, dus 100% is ook 
simpelweg niet haalbaar.”

Gevraagd naar probleemfactoren bij het (tijdig) identificeren van 

juridische risico’s werd door verschillende geïnterviewden gewezen 

op het imago van de juridische afdeling en de juridische professionals. 

Daarnaast werd door verschillende geïnterviewden gewezen op 

het verloop in personeel, de snelheid van innovatie door de nieuwe 

werkwijze bij productontwikkeling in de bank, verbreding van de 

dienstverlening door digitalisering en de complexiteit van het bijhouden 

van alle nieuwe wet- en regelgeving, zeker bij regelgeving van Europese 

oorsprong.

“Er komen zeker meer dingen voor die ‘branchevreemder’ zijn. 
In die zin moet onze kennis daarbij aansluiten, door die in te 
huren of zelf te ontwikkelen. ‘Beyond banking’ is wel een thema 
en maakt dingen complexer, ook al wordt aan de andere kant het 
portfolio gesimplificeerd, als reactie op de crisis.”

“De reorganisaties en het bijbehorende verloop maken het 
complexer. Er is daardoor kennis weg; juridische kennis, maar 
ook kennis van de organisatie. Er zijn mensen in de business die 
primair aan nieuwe IT-toepassingen denken en niet al genoeg 
beseffen dat ze in een sterk gereguleerde omgeving werken. 
Daar werken we hard aan, onder meer door voorlichting.”

Het laatste citaat heeft mede betrekking op het juridisch bewustzijn 

van niet-juridische professionals. Het signaleringsvermogen van 

de niet-juridische professionals (‘de juridische antenne’) werd door 

de juridische professionals als een belangrijk element gezien bij het 

juridisch risicomanagement. De meeste geïnterviewden gaven aan dat 

dit door de reorganisaties was verminderd en dat er daardoor ruimte was 
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voor verbetering. Voorlichting, scholing, regelmatig informeel contact 

en een toegankelijke houding van juridische professionals werden als 

de belangrijkste tegenmaatregelen gezien. Geïnterviewden verschilden 

in de mate waarin zij het juridisch bewustzijn beoordeelden. Kritischere 

antwoorden werden door anderen van nuanceringen voorzien.

“Het is ook wel een beetje ‘in the eye of the beholder’. Er is nu 
een nieuwe lichting binnengekomen, die inderdaad nog minder 
kennis heeft van de producten. Daar wordt wel hard aan gewerkt 
en het is ook wel logisch. Wij hebben daar een opvoedende taak. 
Die hadden we altijd al, maar nu misschien nog iets sterker.”

In het algemeen was de mening van geïnterviewden dat aan scholing en 

training op juridische aspecten nog meer aandacht kon worden besteed.

Identificeren en adviseren: Parp
In de interviews werd in het kader van het identificeren van risico’s 

eenduidig gewezen op het grote belang van het product approval 
and review process (PARP) voor het (juridisch) risicomanagement. 

Deze wettelijke verplichte procedure heeft naar haar aard een 

proactief karakter.

“De PARP haalt er natuurlijk veel uit.”

De procedure voor de PARP houdt in dat relevante partijen (zoals 

Marketing, ORM, Legal, enzovoort) hun visie geven op nieuwe 

producten of diensten. De procedure kent, als gezegd, een wettelijke 

basis in artikel 32 Bgfo. Het doel van de procedure is volgens het interne 

beleid om in ontwikkelingsprocessen het klantbelang aantoonbaar te 

borgen, ervoor te zorgen dat nieuwe producten of diensten voldoen aan 

wet- en regelgeving en risico’s te beperken. Producten dienen in het 

kader van de PARP ook periodiek te worden gemonitord. In het recente 

verleden kende de procedure nog een uitgebreider karakter, waarin ook 

kleinere, nieuwe initiatieven konden worden voorgelegd.

“Het aantal verzoeken werd binnen ons organisatieonderdeel op 
een gegeven moment zeer hoog en het aantal betrokken partijen 
werd ook steeds groter. De documentatie werd daardoor minder 
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overzichtelijk. Het aantal betrokken partijen is toen teruggebracht 
en ook het type zaken dat moest worden ingebracht.”

“Een verplichte toets heeft altijd twee kanten. Het is enerzijds een 
nuttige second opinion, maar kan als bijeffect hebben dat mensen 
er lui van worden en denken: zij kijken er toch nog naar. Bovendien 
vertraagt het natuurlijk. In die zin moet je er wat terughoudend 
mee zijn.”

Alhoewel veel geïnterviewden dus ook keerzijden zagen van een 

verplichte toetsing, beoordeelden de juridische professionals 

het instrument over het algemeen als positief. Binnen een 

organisatieonderdeel was recent een audit uitgevoerd op het 

reviewproces voor bestaande producten, waarbij de resultaten relatief 

positief waren.

“Ik had vooraf mijn twijfels, maar de resultaten waren eigenlijk 
behoorlijk goed.”

Juridische administratie en digitalisering
Eenduidig werd door veel professionals genoemd dat een goede 

juridische administratie essentieel is voor gedegen juridisch 

risicomanagement. Daarbij werden zaken als contract- en 

bevoegdhedenadministratie en rechtspersonenbeheer genoemd.

“We hebben dit over het algemeen behoorlijk goed op orde, maar 
er zijn nog wel verbeterpunten. Bij het contractmanagement 
is versiebeheer nog wel eens een punt, processen kunnen nog 
sneller, enzovoort. Het zijn – helaas – niet de processen waar 
mensen heel enthousiast van worden, maar het is natuurlijk wel 
nodig.”

In het algemeen werd genoemd dat digitalisering de bank hier meer 

mogelijkheden biedt, waardoor ook risico’s beter beheerst kunnen 

worden. Het kiezen en inrichten van de juiste oplossingen is vaak echter 

complex en tijdrovend. Daarbij werd door geïnterviewden aangegeven 

dat in het primaire proces aan de retailzijde een belangrijk deel van de 
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dienstverlening al sterk gedigitaliseerd is. De vraag in hoeverre dit bij 

(complexere) juridische taken mogelijk is was actueel.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
Het volgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, inclusief 

beleid van toezichthouders, werd door juridische professionals 

eenduidig als een vanzelfsprekende en belangrijke activiteit genoemd 

bij het identificeren van risico’s, waar de juridische afdeling veel tijd 

aan besteedt. Deze kerntaak heeft een proactief karakter, omdat het 

gaat om anticiperen op nieuwe regelgeving, dan wel nieuw beleid 

van toezichthouders, zie § 3.7.5. De bank probeert via verschillende 

kanalen ook invloed uit te oefenen op nieuwe regelgeving. Er zijn enkele 

professionals in dienst die expliciet lobbytaken hebben en hiervoor 

contacten in de politiek onderhouden. Daarnaast heeft de bank, als grote 

Nederlandse bank, belangrijke invloed in de Nederlandse Vereniging van 

Banken en tracht zij via deze weg regelgeving in voor de bank gunstige 

zin te beïnvloeden. De bank heeft, mede met het oog op beïnvloeding 

van regelgeving, ook zitting in verschillende Europese netwerken.

5.6.6 Problemen en incidenten
De bank heeft in het recente verleden, zoals veel financiële instellingen, 

te maken gehad met verschillende incidenten, die ook tot boetes van 

toezichthouders hebben geleid. Mede als gevolg van onderwerpen 

zoals rentederivaten en woekerpolissen zijn de normen in financiële 

regelgeving aangescherpt en is hierin meer nadruk gelegd op het 

klantbelang. Zoals alle banken heeft de bank dit ook naar haar interne 

beleid vertaald. In de interviews kwamen problemen en incidenten 

uit het verleden verschillende malen ter sprake,96 waarbij mogelijke 

oorzaken en remedies werden besproken.

“Er zitten in een grote organisatie altijd personen tussen die om 
hen moverende redenen de grenzen opzoeken. Het gaat erom dit 
zoveel mogelijk tegen te gaan, door awareness, controles, e.d. 
Het is een illusie dat je altijd alles zou kunnen voorkomen; het gaat 
om een gedegen systeem van risicobeheersing.”

96 Soms gaven geïnterviewden daarbij aan niet alle details te kunnen 

vermelden.
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“In het verleden hebben individuele medewerkers natuurlijk ook 
handelingen verricht die gewoon onverstandig waren en duidelijk 
ingingen tegen beleid. Dat blijkt dus heel lastig te voorkomen en 
je kunt dan toch moeilijk zeggen dat het aan compliance of legal 
ligt.”

“Er zaten daar ook verkeerde prikkels in het systeem, dan 
bedoel ik ook sectorbreed. Daar is een reactie op gekomen en 
dat is opgepakt. Het is echt meer dan met de mond belijden. 
De waarden worden echt uitgedragen en zijn geland, voor zover 
ze dat al niet waren. Het is natuurlijk niet zo dat er niets deugde; 
dat beeld bestond soms in de buitenwereld, maar is natuurlijk 
niet reëel. De bankierseed is in dat geheel weliswaar primair een 
symbolisch instrument, maar toch wel nuttig.”

Klachten en geschillen werden door verschillende geïnterviewden 

gezien als een belangrijke instrument bij het voorkomen van 

toekomstige problemen. Indien er verschillende geschillen op eenzelfde 

thema komen zijn dit immers belangrijke signalen voor onderliggende 

problematiek. Tegelijkertijd werd aangegeven dat dit besef niet door alle 

juridische professionals al voldoende werd gedeeld.

“Geschillen, waaronder de klachtenafhandeling, hebben een 
belangrijke signaalfunctie en zijn deels ook ‘forward looking’. 
Je kunt immers de impact van toekomstige, vergelijkbare 
geschillen verminderen en soms ook wegnemen. In ieder geval 
word je er niet meer door verrast. Ik moet dit bij enkelen wel 
benadrukken; zij beseffen dat soms onvoldoende. Ik denk aan 
een geval waarin een verloren procedure niet duidelijk werd 
gedeeld, mijns inziens vanuit angst voor het eigen professionele 
imago, terwijl de consequenties daarvan wel relevant waren voor 
de organisatie. Dat is onvoldoende risicomanagementbesef en 
misschien ook een voorbeeld van een erg casuïstische blik.”

Verschillende incidenten uit het recente verleden hadden betrekking op 

situaties waarin het ging om mogelijke schendingen van regelgeving, 

bedoeld om financieel-economische criminaliteit (FEC) tegen te gaan. 

Op deze incidenten is in de interviews niet in detail ingegaan, mede 
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omdat onder de geïnterviewden geen professionals zaten die hierbij uit 

de eerste hand konden vertellen. Ik vroeg geïnterviewden hoe dergelijke 

incidenten, in hun perceptie en algemeen beschouwd, konden gebeuren 

en wat daarbij de rol van juridische en complianceprofessionals 

is. Algemeen kwam naar voren dat er in het kader van juridisch 

risicomanagement incidenten zijn waarin de juridische interpretatie 

tussen bank en – bijvoorbeeld – een toezichthouder relevant is en 

incidenten waarbij dat niet het geval is. In de laatste categorie is het 

probleem eerder het interne toezicht op het naleven van relevante 

regelgeving.

“Soms is de interpretatie de oorzaak, maar bij sommige probleem-
dossiers had je, ten tijde van het vaststellen van het interne beleid, 
de latere interpretatie van een toezichthouder of rechter er intern 
echt niet doorgekregen. Er werd er toen ook echt wel minder 
scherp tegenaan gekeken.”

“Het is soms makkelijk achteraf oordelen. Je hebt ook te maken 
met verschuivende normen.”

“Het is mijn onderwerp niet, maar van een afstand bezien maken 
de omvang en complexiteit het gewoon erg lastig. FEC heeft 
de afgelopen jaren grote vlucht genomen. Om het goed te doen 
moet je eigenlijk al je klanten regelmatig reviewen. Met een grote 
klantenbasis als de onze is dat heel veel werk en dan wordt er 
onvermijdelijk geprioriteerd. Het is soms complex om de juiste 
documentatie te krijgen om de goede afwegingen te maken. 
Betrokken partijen kunnen daarin ook terughoudend zijn. Er 
kunnen daarnaast ook verschillende regels gelden in verschillende 
landen. In het ene land is voor een UBO-toets het ene voldoende, 
in het andere land het andere. Bij de bank willen we daarbij zoveel 
mogelijk centraliseren. De complexiteit, omvang en multinationale 
aspecten vormen gezamenlijk dus het grootste probleem; daar 
moet een hele batterij mensen op.”

“Ik denk dat men het belang van FEC te laat heeft ingezien. Bij 
het proces klantacceptatie bleek in het verleden soms te weinig 
duidelijk wat nu de bedoeling was. Mensen wisten niet altijd goed 
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wat er van ze verwacht werd. Hoe ver moet ik nu gaan, voordat 
het genoeg is? Mensen namen het daardoor in zekere zin ook 
onvoldoende serieus. Er zijn verschillende onderzoeken geweest, 
ook door DNB, waarin kritische kanttekeningen zijn gemaakt. 
De eisen zijn ook steeds hoger geworden. Er worden en zijn nu 
grote inhaalslagen gemaakt.”

“Je kunt door een beperkte reeks van transacties in de problemen 
komen. Soms betreft het ook lastige afwegingen. Soms is een 
overtuiging of verwachting te billijken dat geld niet op verkeerde 
plekken terecht komt. Enkele jaren later is het denkbaar dat toch 
blijkt dat er verkeerde dingen gebeurd zijn. Het is dus soms een 
kwestie van risk appetite. Bij lastige beslissingen moet je daar 
intern een goede discussie over voeren en ook naar een hoger 
niveau escaleren.”

“In het algemeen kan het complicerend werken als er intern 
veel schakels zitten, die ook nog op verschillende locaties in 
verschillende landen zitten. Strikt genomen kan er soms dan 
geen goede risk governance zijn.”

Sommige geïnterviewden benoemden dat het bevorderen van 

compliance met regelgeving aangaande financieel-economische 

criminaliteit feitelijk ook opsporingswerk is, dat ver verwijderd is van 

de kerndoelstellingen van de bank.

“We opereren daarbij eigenlijk als een soort opsporingsdienst. 
Dat is eigenlijk een wezensvreemde taak, die normaal gesproken 
publiek belegd is.”

5.6.7 Negatief adviseren
In de interviews had ik aandacht voor de mate waarin juridische 

professionals ervoeren dat er sprake was van een veilige organisatie-

cultuur, waarin kritiek wordt gewaardeerd, en voor concrete ervaringen 

in gevallen waarin zij in het verleden negatief advies hadden 

uitgebracht (thema 6). De juridische en complianceprofessionals 

onder de geïnterviewden gaven aan dat er binnen de organisatie naar 

hen geluisterd werd en dat adviezen niet eenvoudig terzijde worden 
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gelegd, omdat beseft wordt dat er belangrijke consequenties aan zitten. 

Tegelijkertijd was het beeld dat adviezen niet automatisch worden 

opgevolgd en dat afdelingen soms de grenzen willen verkennen. Juristen 

en compliancemedewerkers worden door een deel van de organisatie als 

een noodzakelijk kwaad gezien en als remmende factoren ervaren.

“Ik denk dat we er over het algemeen best goed op staan, maar 
bij sommigen heerst af en toe toch nog het idee van juristen als 
nee-zeggers, die ze er liever niet bij hebben, of in ieder geval niet 
in het begin.”

Enkele juridische professionals benoemden verder dat zij zich vanuit het 

beleid en management eigenlijk als brede, bedrijfsjuridische adviseurs 

moeten opstellen. Vanuit deze rol moeten zij ook aandacht hebben voor 

andere factoren. Bij het uitbrengen van negatieve adviezen worden 

zij door andere professionals soms echter ‘teruggeduwd naar het 

juridische’.

“Je krijgt als je stelt dat iets niet kan of niet verstandig is soms 
wel de vraag terug: ja, maar wat kan er juridisch dan precies niet? 
Dat is eigenlijk alsof wij alleen daarop zouden moeten toetsen, 
terwijl wij breed moeten adviseren.”

“Je ontvangt soms pushback op je advies, waarin de suggestie zit 
dat wij alleen naar de regels moeten kijken. Is natuurlijk alleen als 
je een advies geeft waar ze niet blij mee zijn (lachend).”

Veelgenoemd97 werd dat soms slechts een heel specifieke vraag werd 

voorgelegd (‘mag dit?’), zonder dat het totaalbeeld werd geschetst. 

In die gevallen werd door juridische professionals als enig juiste 

reactie gezien om eerst een totaalbeeld te verkrijgen. Hierbij kan 

soms weerstand ontstaan (‘maar ik wil alleen weten of….’). Ook het 

via verschillende wegen voorleggen van dezelfde casuïstiek aan 

verschillende juridische professionals, om zo te kijken of er ergens een 

97 Ook in de achtergrondinterviews werd dit door verschillende 

geïnterviewden benoemd. 
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gunstiger advies kan worden verkregen of juristen tegen elkaar kunnen 

worden uitgespeeld, werd genoemd.

Alle geïnterviewden gaven aan dat zij situaties kenden waarin veel 

druk werd uitgeoefend om een bepaalde interpretatie te ondersteunen 

of hanteren. Daarbij gaven zij aan impliciet wel bepaalde criteria aan 

te leggen om te bepalen hoeveel ‘tegengas’ ze wilden geven. In zaken 

van ondergeschikt belang neigden ze eerder tot toegeven. Daarbij werd 

aangegeven dat druk uitoefenen in hun visie op zichzelf niet verkeerd is.

“De business heeft belangen die gerechtvaardigd kunnen zijn. 
We gaan natuurlijk ook niet gelijk op onze rug liggen. Je mag best 
stevig discussiëren.”

Alhoewel het voor mij lastig was om te beoordelen in welke mate 

geïnterviewden hierover volledige openheid wilden geven, gaven veel 

geïnterviewden aan dat ze zelf nooit ontoelaatbare druk hadden ervaren. 

Enkele geïnterviewden gaven wel aan voorbeelden uit het verleden te 

kennen waarin dit gebeurd was. Zij gaven aan dat dit soort situaties 

in het huidige klimaat niet meer geaccepteerd worden, maar dat onder 

hoge commerciële druk een risicobeslissing in de praktijk wel sterk kan 

worden beïnvloed.

“Er is in alle financiële instellingen altijd een soort commerciële 
druk van ‘de deal moet doorgaan’. Er kan dan een soort risico-
inschatting worden gemaakt van ‘het zal wel meevallen’. Legal kan 
niet altijd de partij zijn die de werkelijkheid op dat soort gebieden 
heel goed kan inschatten: ‘hoe groot is dat risico in dat land nu?’. 
Het kan ook de machtsbalans zijn. Dat daar bij wijze van spreken 
een dominant iemand met een bepaald belang zit die een klein, 
jong juristje overschreeuwt.”

5.7 Conclusies

De gevalsstudie heeft een globaal beeld geschetst van de wijze 

waarop juridisch risicomanagement binnen de bank vorm krijgt en 

hoe dit zich verhoudt tot de factoren en aspecten die in de literatuur 
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als relevant worden beschouwd. Vanuit het perspectief van juridisch 

risicomanagement kan de omgeving waarin de bank opereert kan, 

beoordeeld vanuit het analytisch kader, als zeer complex worden 

gekarakteriseerd. De bank opereert in een sterk gereguleerde sector, 

kent een groot aantal medewerkers (met, in vergelijking tot het totaal, 

een beperkt aantal risico-, compliance- en juridische professionals), 

een complexe organisatiestructuur, veel en diverse externe relaties 

en opereert bovendien in een groot aantal jurisdicties. De wet- en 

regelgeving is sterk in beweging, waardoor er op verschillende 

onderdelen sprake is van weinig uitgekristalliseerde thematiek. Er is dus 

veel juridische onzekerheid, hetgeen als een risicoverhogende factor kan 

worden beschouwd. Bovendien is er nog steeds veel media-aandacht 

voor kwesties in de financiële sector. Hierdoor liggen problemen bij de 

bank onder een vergrootglas en is er snel sprake van reputatieschade. 

Verder is er, zowel bij het brede publiek als bij aandeelhouders, 

toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord handelen, met 

strengere normen op gebieden als duurzaamheid en belastingmoraal.

Als complicerende, interne factoren gelden de personele wijzigingen 

en de strategische omschakeling naar een manier van werken die voor 

kortere ontwikkelcycli moet zorgen. Deze vormen een reactie op (een 

verwachte) toename in concurrentie. De toegenomen ontwikkelsnelheid 

maakt het voor juridische professionals, waarop in dit onderzoek 

de nadruk ligt, complexer om bij alle relevante nieuwe initiatieven 

aangehaakt te zijn en de personele wijzigingen hebben gemiddeld 

genomen gezorgd voor minder kennis van de organisatie en wetgeving 

bij niet-juridische professionals. Bovendien worden ten behoeve van het 

vergroten van innovatiekracht ook fintechbedrijven geacquireerd, die in 

de bestaande organisatie geïntegreerd moeten worden. De combinatie 

van deze factoren brengt grote risico’s met zich mee, waarbij juridische 

aspecten veelal zeer relevant zijn.

Het toepasselijk normenkader is complex en ondoorzichtig. 

Duidelijk is wel dat het van de bank een uitgewerkte systematiek 

voor risicomanagement eist. De bank heeft dit, onder andere, 

vormgegeven via uitgebreide beleidsdocumentatie en aparte afdelingen 

risicomanagement en compliance in haar organisatiestructuur. Het 

beleid besteedt aandacht aan de rol van de juridische afdeling, die 
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ook een wezenlijke bijdrage aan de vormgeving van het beleid heeft 

geleverd.

In het beleid wordt ingegaan op de plaats van juridische risico’s en 

de verhouding tot andere risico’s. Op dit punt constateerde ik in 

mijn analyse nog verschillende onduidelijkheden. Een belangrijke 

oorzaak hiervoor is dat verschillende definities en omschrijvingen 

in het beleid van de bank zijn geïmporteerd uit de regelgeving of 

BCBS-documentatie, die zelf op veel onderdelen onduidelijkheden 

bevat en nog een sterk evolutionair karakter heeft. Aanscherping van 

risicocategorieën en verduidelijking van de onderlinge samenhang acht 

ik binnen de kaders van de regelgeving mogelijk en wenselijk. Dit kan 

leiden tot betere communicatie over risicomanagement en daarmee tot 

vergroting van de effectiviteit.

De verwachtingen die ik voorafgaand aan het onderzoek had zijn 

voor de bank over het algemeen bevestigd. De factoren omvang, 

organisatorische structuur, aantal en typen externe relaties en, in het 

bijzonder, het toepasselijke normenkader hebben duidelijk impact op 

de inrichting en organisatie van het (juridisch) risicomanagement bij 

de bank (verwachting 1). Het 3loD-model bleek binnen de bank een 

belangrijk principe binnen beleid en uitvoering van risicomanagement 

(verwachting 2). Ook de meeste juridische professionals zijn hiermee op 

hoofdlijnen bekend en kunnen hun eigen rol duiden binnen dit model. 

Juridische professionals zien zichzelf – en de juridische afdeling – als 

belangrijke spelers bij het risicomanagement. Zij positioneren zichzelf 

primair in de tweede lijn, maar zijn regelmatig nauw betrokken bij 

de eerste lijn. Interessante bevinding is dat de rol- en taakverdeling 

tussen de juridische afdeling en de complianceafdeling in het beleid 

niet scherp is afgebakend (§ 5.6.2). Ook professionals geven aan deze 

verhouding op onderdelen onduidelijk te vinden. Duidelijk is hierbij dat 

de complianceafdeling richt zich niet op ‘algemene compliance’, maar 

vooral een taak heeft ten aanzien van bepaalde typen regelgeving. 

Op die gebieden houdt zij zich vooral bezig met de controle op en 

het bevorderen van de naleving. Complexe, technisch-juridische 

interpretatie is het exclusieve domein van de juridische afdeling.
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De exacte definities van juridisch risico en compliancerisico, en de 

onderlinge verhoudingen tussen risicocategorieën, die binnen de 

bank worden gebruikt zijn bij de meeste (juridische) professionals niet 

bekend. Alleen bij professionals die vanuit hun functie over risico’s 

rapporteren of bij het opstellen van het beleid betrokken zijn, is dit 

anders. De eigen visie op juridisch risico van juridische professionals 

ziet vooral op strijd met harde, juridische normen. De interne definitie 

van juridisch risico is breder. Een meerderheid van de juridische 

professionals lijkt, ook al is het beleid van Legal dat juridische 

professionals breed moeten kunnen adviseren, in het verlengde 

hiervan een neiging te hebben vooral te toetsen aan (en adviseren 

over) harde juridische normen en minder aan zachtere (interne) codes 

(verwachting 3). Meer bekendheid over de gehanteerde definities, in 

combinatie met de betekenis hiervan voor juridische advisering, kan 

leiden tot effectiever (juridisch) risicomanagement, zie ook hierna.

In de omgang met juridische risico’s worden door juridische 

professionals kansen, gevolgen en risicobereidheid maar zeer beperkt 

geëxpliciteerd en gekwantificeerd. De verwachting (4) was, gegeven 

de mogelijke meerwaarde voor discussies en besluitvorming, dat dit 

vaker zou gebeuren, zeker in kwesties waarin grotere belangen spelen. 

Verwachting 4 is hiermee niet bevestigd. Het achterwege blijven 

van explicitering en kwantificering van kansen kan bijdragen aan 

een verhoogde kwetsbaarheid voor biases en de effectiviteit van het 

juridisch risicomanagement nadelig beïnvloeden. Kwantificering van 

kansen (en gevolgen, mede in het licht van de risicobereidheid) heeft, 

bijvoorbeeld in casuïstiek met een sterk principieel karakter, niet in alle 

gevallen meerwaarde. Toch kan het in situaties nuttig zijn om discussies 

over risicobeheersing en prioritering te ondersteunen. Andere situaties 

die ik in het onderzoek op basis van de interviews identificeerde als 

situaties met een verhoogde kwetsbaarheid voor biases, waren de 

nauwe betrokkenheid bij de eerste lijn (going native; een verhoogd risico 

op group think) en situaties waarin juridische professionals onder grote 

commerciële druk staan om voor een bepaalde interpretatie te kiezen 

(een verhoogd risico op confirmation bias). De mogelijke impact van 

dergelijke fenomenen op besluitvorming rondom juridische risico’s is een 

interessant aspect van juridisch risicomanagement, dat nader onderzoek 

verdient. Diepgaand onderzoek valt buiten het bestek van deze studie.
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Verwachting 6 had betrekking op de mate waarin juridische 

professionals loyaliteitsconflicten tussen recht en organisatie ervaren. 

Conform de verwachting vooraf zijn er regelmatig belangenconflicten 

tussen de commerciële doelstellingen van de organisatie en de eisen 

die uit regelgeving voortvloeien. Juridische professionals gaven aan 

relatief tevreden te zijn met hun positie binnen de organisatie en hun 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen, ook al worden zij soms nog 

als nee-zeggers gezien. Ze ervaren wel regelmatig druk vanuit andere 

afdelingen met betrekking tot hun adviezen. Deze wordt hoofdzakelijk 

als professioneel en niet als ontoelaatbaar ervaren. Een gerelateerde 

bevinding is dat niet-juridische professionals verschillende tactieken 

hanteren om een zo gunstig mogelijk juridisch advies te verkrijgen. 

Zij ‘shoppen’ soms bij verschillende juristen, leggen een gedetailleerde 

vraag zonder context voor (‘mogen we dit doen?) en/of proberen een 

uitgebracht negatief advies te veranderen door het terug te dringen tot 

de juridische aspecten.

In de terminologie van Nelson en Nielsen (§ 3.4) lijken de juridische 

professionals binnen de bank een rol als counsel na te streven, die 

bedrijfsmatig en juridisch advies combineren. Juridische professionals 

zien de complianceofficers vanuit hun takenpakket, gericht op 

handhaving, meer de rol van cop vervullen. Bij de rol van counsel, 

die juridisch en bedrijfsmatig advies combineren, worden zij door de 

organisatie soms ‘teruggeduwd’ tot de rol als zuiver juridisch adviseur 

en een toetsing aan ‘harde’ juridische normen (§ 5.6.7). De zachtere 

normen die binnen de bank gelden (zoals de Bankcode en codes op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen) kunnen de rol 

als bedrijfsmatig adviseur ondersteunen (thema 3). Deze normen zijn 

immers bedoeld om het bredere bedrijfsbelang te dienen. Alhoewel 

het beleid dit in principe al propageert – want de zachte normen 

vallen immers al onder het begrip juridisch risico –, zou een expliciete 

(her)bevestiging van de reikwijdte van de toetsing, gecombineerd 

met aanscherping van het beleid en actieve ondersteuning door het 

management, de gewenste rol van counsel kunnen ondersteunen.
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Verwachting 5 en 7 behandel ik, tot slot van dit hoofdstuk, 

gezamenlijk. In § 5.6.5 behandelde ik de belangrijkste methoden en 

instrumenten die door de bank worden ingezet in het kader van het 

juridisch risicomanagement. Een aanvulling op de literatuur over 

juridisch risicomanagement is het grote belang dat door juridische 

professionals werd gehecht aan goede informele contacten met de 

business en, bijvoorbeeld, het fysiek aanwezig zijn op de afdelingen 

waaraan geadviseerd werd. Alhoewel veel advisering nog een reactief 

karakter heeft en er regelmatig pas wordt geacteerd naar aanleiding 

van incidenten, worden er binnen de bank ook veel methoden en 

instrumenten ingezet met een proactief karakter. Verwachting 5 is 

daarmee voor de bank niet bevestigd. Naast de klassieke, proactieve 

juridische taak ‘adviseren over nieuwe regelgeving’, heeft de bank ook 

de omvang en middelen om lobbyactiviteiten te verrichten en tracht zij 

regelgeving te beïnvloeden. Hiernaast heeft de – wettelijk verplichte 

– PARP een proactief karakter, waarmee risico’s vroegtijdig kunnen 

worden geïdentificeerd en beheerst. De risk committees zijn een voor 

het risicomanagement zeer relevante, formele overlegstructuur. Het 

databeheer en de uitgebreide risicobeleidsdocumentatie zijn methoden 

en instrumenten met een meer operationeel karakter. Alhoewel op 

deze gebieden nog veel verbeteringen mogelijk zijn, kan het niveau van 

deze activiteiten binnen de bank, in vergelijking met het beeld dat op 

grond van de literatuur van andere juridische afdelingen bestaat, als 

redelijk ontwikkeld worden beschouwd. Hierna zijn deze instrumenten 

gepositioneerd in het kwadrant dat de relatie met de volwassenheid 

van het juridisch risicomanagement uitdrukt. Verschillende van de 

methoden en instrumenten wijzen, onder invloed van het toepasselijk 

normenkader, bij de bank op gevorderde volwassenheid van het 

juridisch risicomanagement. Hieronder zijn deze ter verduidelijking 

gepositioneerd in het kwadrant van § 3.7.5.
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Figuur 19 Enkele van de methoden en instrumenten geplaatst 

in het kwadrant
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De indicatoren voor volwassenheid van het juridisch risicomanagement 

zijn systematiek, proactiviteit, integraliteit, juridisch bewustzijn binnen 
de organisatie en integratie in strategische besluitvorming. Zoals hiervoor 

aangegeven, worden er binnen de bank verschillende proactieve 

methoden en instrumenten ingezet. Door de combinatie van de veelheid 

aan controls (waarvan een relevant deel betrekking heeft op juridische 

aspecten), de aanwezigheid van beleidsdocumentatie en de rapportage 

over compliancerisico’s (een vorm van juridische risico’s) kan worden 

geconcludeerd dat er binnen de bank sprake is van een ontwikkelde 

systematiek. Hierbinnen zijn er nog veel mogelijkheden voor verbetering, 

zoals de onderbouwing van de risicoscores bij compliancerisico. 

Binnen de juridische afdeling werd gedurende de onderzoeksperiode 

gediscussieerd over de wenselijkheid van een bredere rapportage over 

juridische risico’s. Verheldering van de positie van juridisch risico 

binnen de risicosystematiek is hiervoor mijns inziens een noodzakelijke 

voorwaarde.
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Met betrekking tot een integrale benadering is er, mede in het kader 

van de risk committees, op verschillende wijzen periodieke afstemming 

tussen uitvoerende afdelingen en de afdelingen Operationeel 

Risicomanagement, Compliance en Legal en andere (first en second 

line) afdelingen. Geïnterviewden gaven overigens aan dat er hierbij wel 

verschillen kunnen zijn tussen organisatieonderdelen. Alhoewel er ook 

hier nog verbeteringen mogelijk zijn, is het beeld dat er geen sprake is 

van een zeer silomatige benadering.

De onderzoeksopzet van deze studie maakt dat geen uitspraken kunnen 

worden gedaan over het juridisch bewustzijn binnen de gehele bank. 

Het betreft dus een beeld op hoofdlijnen. Een van de bevindingen uit 

de interviews is dat de focus op de ontwikkeling van nieuwe digitale 

producten zorgt voor een instroom van nieuwe medewerkers die beperkt 

bekend zijn met de gebruiken en normen binnen de bank. Bij deze groep 

is het juridisch bewustzijn derhalve laag en zijn risicobeheersende 

maatregelen, zoals scholing en goede begeleiding, aangewezen.

Een van de belangrijkste uitdagingen bij het juridisch risicomanagement 

is de compliance met wet- en regelgeving op het gebied van witwassen 

en sanctiewetgeving. Verschillende activiteiten van de bank kennen 

een relatief hoog risicoprofiel, zoals dienstverlening in landen waar 

veel corruptie voorkomt. Overtredingen van regelgeving op het gebied 

van, onder andere, het faciliteren van witwassen en sanctiewetgeving 

hebben in het verleden tot hoge boetes en andere nadelige gevolgen 

geleid. In dergelijke casuïstiek speelde eventuele complexiteit van de 

technisch-juridisch interpretatie van de regelgeving doorgaans slechts 

een beperkte rol, al werden verschillen in regelgeving tussen landen wel 

genoemd. Eerder is de problematiek om processen goed te monitoren 

en beheersen, terwijl er een sterke commerciële druk is om transacties 

zo snel mogelijk af te ronden. Als probleemfactoren werden de grote 

volumes aan transacties en handelingen genoemd en het feit dat 

hierbij veel verschillende afdelingen betrokken kunnen zijn. In gevallen 

waarin eerstelijnsactiviteiten een hoog risico met zich meebrengen, 

kwam eenduidig naar voren dat geïnterviewden een goede beheersing 

als bewerkelijk en complex aanmerken. In dergelijke situaties zou 

er eigenlijk een zeer hoog juridisch bewustzijn moeten zijn, waaruit 

voldoende tegenwicht voortvloeit om, onder hoge commerciële druk, 
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toch naar een goede vervulling van de complianceverplichtingen te 

streven. Los van de organisatorische complexiteit, is een dergelijke mate 

van bewustzijn in de praktijk moeilijk te bereiken en is deze, in ieder 

geval in het verleden, meermalen onvoldoende gebleken. De bank werkt 

aan het bevorderen van dit juridische bewustzijn door, onder andere, 

de bankbrede code en gedragsnormen sterker onder de aandacht te 

brengen. Gegeven de hoge boetes en reputatieschade die hieruit kunnen 

voortvloeien, zal, vanuit het perspectief van risicobeheersing, afstoting 

van eerstelijnsactiviteiten met een hoog risicoprofiel soms echter 

de verstandigste optie zijn. De bank heeft in de onderzoeksperiode 

ook enkele besluiten genomen waarmee het risicoprofiel van 

eerstelijnsactiviteiten sterk is teruggebracht.

Mede als uitvloeisel van het overige beleid en de gehanteerde methoden 

en instrumenten (zoals lobbywerkzaamheden, PARP, risk committees en 

risicomarktplaatsen) lijkt er in redelijke mate sprake van integratie van 

het juridisch perspectief in strategische besluitvorming. Tegelijkertijd 

wegen commerciële doelstellingen binnen de bank zwaar, zie ook 

hiervoor. In verschillende probleemdossiers uit het verleden speelden 

verschillen van inzicht bij de technisch-juridische interpretatie van 

regelgeving een rol. Geïnterviewden gaven aan dat regelgeving vaak 

ruimte biedt om verschillende, verdedigbare afwegingen te maken. 

Intern zullen de professionals die primair de commerciële belangen 

van de bank vertegenwoordigen in dergelijke gevallen de economisch 

meest gunstige interpretatie voorstaan. Naar de visie van Legal wordt 

geluisterd, maar deze wordt hierbij zeker niet altijd automatisch gevolgd.

Er zijn bij de bank dus nog veel uitdagingen, onduidelijkheden en 

mogelijkheden tot verbetering. Tegelijkertijd worden er op alle 

indicatoren voor volwassenheid gerichte activiteiten ondernomen 

en is er op verschillende onderdelen sprake van een hoge mate van 

professionaliteit. De overkoepelende conclusie is dan ook dat er bij de 

bank sprake is van relatief gevorderde volwassenheid van het juridisch 

risicomanagement.

Content.indd   246Content.indd   246 5 Jan 2021   10:44:355 Jan 2021   10:44:35



246

Content.indd   247Content.indd   247 5 Jan 2021   10:44:355 Jan 2021   10:44:35



6
Content.indd   248Content.indd   248 5 Jan 2021   10:44:355 Jan 2021   10:44:35



GEMEENTE

6.1 Inleiding

De tweede gevalsstudie is verricht bij een grote gemeente. Evenals 

een bank opereert een gemeente in een sterk gereguleerde omgeving. 

Beide organisaties verschillen echter van elkaar in aard, strategische 

doelstellingen en beschikbaar juridisch instrumentarium.

Voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken heeft een gemeente 

publiekrechtelijke bevoegdheden, die een private organisatie niet bezit. 

Om haar publieke taken te kunnen uitvoeren verricht een gemeente tal 

van privaatrechtelijke handelingen. De privaatrechtelijke activiteiten 

van een gemeente worden echter sterk beïnvloed en gekleurd 

door publiekrechtelijke normen. Wanneer het gaat om gebruik van 

privaatrechtelijke bevoegdheden voor het bereiken van beleidsdoelen 

geldt allereerst de doorkruisingsleer. Deze leer houdt, kort gezegd, in 

dat, wanneer er een keuze bestaat tussen de inzet van publiekrechtelijke 

of privaatrechtelijke bevoegdheden, privaatrechtelijke bevoegdheden 

alleen mogen worden ingezet wanneer deze niet strijdig zijn met doel en 

strekking van de publiekrechtelijke regeling. De contractsvrijheid van de 

gemeente wordt hiernaast beperkt door aanbestedingsverplichtingen. 

Op het privaatrechtelijk handelen zijn bovendien de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur van overeenkomstige toepassing, voor 

zover de aard van de privaatrechtelijk regels zich hiertegen niet verzet, 

zie artikel 3:14 BW en artikel 3:1 lid 2 Awb.

Het publiekrechtelijke karakter van een gemeente en de daaraan 

verbonden publieke taakstelling zorgen, logischerwijs, voor een 

wezenlijk andere strategische doelstelling dan een bank. Waar een 

bank uiteindelijk als hoofddoel heeft op winstgevende wijze financiële 

diensten te verlenen, gaat het bij een gemeente om het, zonder 

winstoogmerk, zo goed mogelijk vervullen van de haar opgedragen 
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publieke taken. Gemeenten hebben een grote verscheidenheid aan 

wettelijke taken, op het gebied van, onder meer, ruimtelijke ordening en 

milieu, sociale voorzieningen, onderwijs, openbare orde en veiligheid.

Gedurende de onderzoeksperiode (eind 2017- begin 2018) was 

actueel dat de gemeenten zich in de nasleep bevonden van de grote 

decentralisaties in het sociaal domein uit 2015. Deze worden wel 

beschouwd als de grootste naoorlogse operatie in het binnenlands 

bestuur. Taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg 

zijn per 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De ratio 

daarachter was, onder andere, dat gemeenten door een kleinere afstand 

naar de burger beter in staat zouden zijn om maatwerk te leveren. 

Tegelijkertijd kenden de decentralisaties een bezuinigingsdoelstelling. 

Bij het onderzoek was vooraf de aanname dat deze gebieden nog relatief 

weinig uitgekristalliseerd zouden zijn. Bij een deel van de interviews 

speelden de decentralisaties een rol en kwam dit ter sprake.

De verslaglegging hierna heeft betrekking op de onderzoeksperiode, 

die in maart 2018 is afgerond. Wijzigingen die zich hierna hebben 

voorgedaan zijn niet meer verwerkt.

De verslaglegging van de gevalsstudie bij de gemeente kent dezelfde 

opbouw als die bij de bank, waarbij het analytisch kader, en de 

daaruit voortvloeiende verwachtingen, vragen en aandachtspunten, 

als richtsnoer hebben gefungeerd. Hierna wordt in § 6.2 eerst 

kort de gemeentelijke organisatie, de juridische afdeling en het 

risicomanagement geïntroduceerd. Na deze introductie, verantwoord 

ik in § 6.3 de verrichte onderzoeksactiviteiten. § 6.4 bevat de analyse 

van de regelgeving, § 6.5 van het interne beleid. In § 6.6 worden de 

resultaten van de interviews besproken. In § 6.7 worden de conclusies 

besproken, waarbij ik inga op de mate waarin de verwachtingen uit het 

analytisch kader zijn bevestigd.
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6.2 Introductie organisatie

6.2.1 Algemeen
Met enkele honderdduizenden inwoners en ongeveer vierduizend 

medewerkers behoort de gemeente tot één van de grotere publieke 

organisaties in Nederland en staat zij in de top 100 van grote 

Nederlandse werkgevers.98 De gemeente bevindt zich bovendien in een 

periode van groei, die de komende jaren zal doorzetten en waarschijnlijk 

zal leiden tot een – bescheiden – uitbreiding van het personeelsbestand.

Vanaf 2013 is bij de gemeente een reorganisatie doorgevoerd. De 

gemeente heeft sindsdien een zogenoemde honingraatstructuur, waarbij 

in totaal 17 (hoofd)organisatieonderdelen worden onderscheiden, die 

weer in verschillende afdelingen of (deel)organisatieonderdelen uiteen 

kunnen vallen.99 Binnen deze 17 onderdelen wordt onderscheid gemaakt 

tussen de gemeentelijke organen (de gemeenteraad, burgemeester 

en College van burgemeester en wethouders – verder: B&W –), de 

raadsorganen (Griffie en Rekenkamer), uitvoeringsorganisaties 

(onder andere: Werk en Inkomen, Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving), ontwikkelorganisaties (onder andere: Maatschappelijke 

ontwikkeling, Veiligheid, Culturele zaken), de Stadsbedrijven (met 

name de Gemeentelijke afvaldienst en het Beheer openbare ruimte) 

en de Bestuurs- en concernstaf en Interne bedrijven (waarbinnen 

de Directieraad en Directie bedrijfsvoering besluitvormende gremia 

zijn). Onder de bestuurs- en concernstaf vallen het bureau van de 

gemeentesecretaris en de verschillende specialistische, ondersteunende 

afdelingen, zoals Automatisering, Financiën, Human Resource 

Management en de centrale afdeling Juridische zaken.

De achterliggende, gemeentebrede (proces)managementvisie bij de 

reorganisatie was, onder andere, het verminderen van verplichte 

schijven in de besluitvorming. Vanuit deze visie is de integrale 

98 Volgens een overzicht van de Volkskrant, stand van zaken 2015, www.

volkskrant.nl/economie/dit-zijn-de-grootste-werkgevers-van-nederla

nd~bc736eef/#&gid=1&pid=2.

99 Per 1 januari 2020 heeft weer een – bescheidener – reorganisatie 

plaatsgevonden. 
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resultaatverantwoordelijkheid belegd bij organisatieonderdelen. 

De verantwoordelijkheid voor het inschakelen van stafdiensten of 

-advisering ligt bij de organisatieonderdelen. Het hoofd van (vrijwel) 

elk organisatieonderdeel wordt, vanuit deze visie, een integraal 

resultaatverantwoordelijk manager genoemd.

De gemeente heeft, naast de 17 organisatieonderdelen, in ruim 20 

organisaties een bestuurlijk of financieel belang (‘verbonden partijen’). 

Dit varieert van deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten, 

deelnemingen in commanditaire vennootschappen ten behoeve 

van gebiedsontwikkeling, tot deelname in de Veiligheidregio (een 

gemeenschappelijke regeling van, in totaal, 26 gemeenten). Vanuit de 

wettelijke taken is er een veelheid aan – publiekrechtelijk genormeerde – 

relaties met burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties, naast de 

privaatrechtelijke relaties die de gemeente onderhoudt met leveranciers 

en dienstverleners ten behoeve van het dagelijks functioneren van de 

organisatie (ICT, wagenpark, catering, enzovoort). Door de veelheid en 

diversiteit van de externe relaties, de omvang van de organisatie, de 

gelaagde organisatiestructuur en de veelheid aan wettelijke taken kan 

de organisatie vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement als 

complex worden gekenschetst (thema 1).

6.2.2 Juridische afdeling
Bij de hiervoor genoemde reorganisatie is de organisatie van de 

juridische afdeling gewijzigd en heeft een centralisering plaats-

gevonden. Waar voorheen juridische professionals primair binnen 

organisatieonderdelen werkzaam waren, is nu een belangrijk deel 

werkzaam vanuit de centrale juridische afdeling. Dit geldt niet voor 

alle juridische professionals. Bij bepaalde organisatieonderdelen is 

ervoor gekozen de decentrale positionering te handhaven, bijvoorbeeld 

omdat er een nauwe verbondenheid bestaat met het primaire proces 

van een organisatieonderdeel. In de praktijk betekent dit dat enkele 

onderdelen nog decentraal gepositioneerde juristen hebben, waaronder 

de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving. Deze juridische 

professionals verrichten, onder andere, werkzaamheden op het gebied 

van vergunningverlening en handhaving. Hiernaast zijn twee juridische 

professionals gepositioneerd bij de Bestuurs- en Concernstaf. Zij 
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hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de organisatie van de 

juridische controlfunctie binnen de organisatie.

De centrale juridische afdeling kent een onderverdeling in een onderdeel 

Control en Advies en een onderdeel Bezwaar en beroep, die beide weer 

zijn onderverdeeld in verschillende teams. De teams variëren in grootte 

tussen de 8-15 medewerkers. Bij de overige organisatieonderdelen 

zijn nog circa 30 medewerkers gepositioneerd. In totaal zijn er ruim 

90 professionals werkzaam in een juridische functie. De verhouding 

centraal-decentraal is ongeveer 65-35%.

Bij de juridische dienstverlening werkt de gemeente met een 

financieringsmodel, waarbij een deel van de dienstverlening is 

opgenomen in de basisfinanciering, terwijl voor extra diensten op basis 

van uurtarieven wordt gewerkt (via offertes en interne verrekening). 

Onder de basisdienstverlening valt onder andere het actueel houden 

van het gemeentelijk mandaatregister, het opstellen, implementeren 

en beheren van gemeentebrede juridische kwaliteitskaders, het voeren 

van bezwaar- en beroepsprocedures, het bieden van ondersteuning bij 

de jaarlijks door de accountant vast te stellen lawyer’s letter (de term 

die wordt gebruikt voor het overzicht van schadeclaims en andere 

mogelijke juridische kwesties met een forse financiële impact) en 

een adviesfunctie bij organisatievraagstukken (zoals reorganisatie 

en verzelfstandiging). Adviesdienstverlening ziet onder andere op 

gerichte advisering bij beleidsvoorbereiding, projecten, inkoop, 

aanbesteding, subsidieverlening, enzovoort. Vanuit de centrale 

juridische afdeling hebben de meeste juridische professionals een of 

meerdere organisatieonderdelen waaraan zij verbonden zijn. Niet alle 

organisatieonderdelen hebben een vaste juridisch adviseur. Hieraan 

liggen – expliciete en impliciete – risicoafwegingen ten grondslag. Bij de 

verbinding tussen adviseurs en organisatieonderdelen worden afspraken 

gemaakt over de financiering en de verhouding basis-advies.

“Volksgezondheid heeft nu bijvoorbeeld geen vaste juridisch 
adviseur, terwijl dat in de huidige situatie, door aanscherping 
privacyregels en stelselwijzigingen, wel nuttig zou kunnen zijn. De 
inrichting en verdeling moeten we dus periodiek heroverwegen.”
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6.2.3 Organisatie risicomanagement
Anders dan bij de bank, kent de gemeente geen aparte afdelingen 

compliance en risicomanagement. Het risicomanagement is primair 

ondergebracht bij de business controllers. Elk organisatieonderdeel 

heeft een eigen business controller, ondersteund door assistent-

business controllers. Hiërarchisch maken zij onderdeel uit van de 

verschillende organisatieonderdelen. De afdeling Finance & Control 

heeft een coördinerende rol ten aanzien van hun inhoudelijke 

werkzaamheden. Voor het beheer van de risico’s wordt gebruikt van de 

risicomanagementsoftware Naris.

De juridische professionals bij de concernstaf zijn incidenteel expliciet 

betrokken bij het risicomanagement, onder andere in het kader van 

de jaarlijkse opvraag van lopende claims en geschillen. In de analyse 

van het interne beleid wordt de organisatie van het risicomanagement 

en de – beperkte – betrokkenheid van de juridische afdeling hierbij 

uitgebreider besproken.

6.3 Onderzoeksactiviteiten en nadere 
methodologische verantwoording

Drie van de achtergrondinterviews tijdens het vooronderzoek hebben 

plaatsgevonden met professionals die bij andere Nederlandse gemeenten 

intensief en vanuit juridisch perspectief betrokken zijn bij het 

risicomanagement. Bij de start van de gevalsstudie zijn eerst een drietal 

verkennende gesprekken gevoerd met de juridische professionals die bij 

de gemeente nauw betrokken zijn bij de organisatie van het juridisch 

concerncontrol en met de leidinggevende van de juridische afdeling. 

Hierna is de regelgeving geanalyseerd op aspecten die relevant zijn voor 

(juridisch) risicomanagement in de gemeentelijke context.

Waar er bij de gevalsstudie van de bank een grote hoeveelheid 

regelgeving en gerelateerde documentatie geanalyseerd diende 

te worden, bevat de regelgeving voor gemeenten relatief weinig 

bepalingen over risicomanagement. Op het niveau van de organisatie 

is de gemeentelijke verordening over de inrichting van het financieel 

beleid en beheer en het collegebesluit over de organisatorische 
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inrichting geanalyseerd. Verder is interne documentatie bestudeerd 

en geanalyseerd over de inrichting van het risicomanagement, de 

inrichting van de juridische organisatie en verschillende praktische 

analyses, richtlijnen en werkinstructies gericht op juridische 

kwaliteitsverbetering en stroomlijning van procedures en de interne 

werking van de juridische afdeling.

Verder zijn in totaal 19 interviews gehouden.100 De geïnterviewden 

bestonden uit de concernmanager Financiën & Control, zes juridische 

professionals (met verschillende taken en verantwoordelijkheden), 

drie businesscontrollers van verschillende organisatieonderdelen, 

zes professionals die zich binnen verschillende organisatieonderdelen 

vanuit verschillende posities bezighouden met (de ontwikkeling, 

uitvoering en evaluatie van) beleid, en een drietal professionals 

die (eind)verantwoordelijk waren voor, respectievelijk, de interne 

auditafdeling, het risicobeheer en de coördinatie van de risico-

managementsystematiek. De selectie van geïnterviewden was gericht 

op het verkrijgen van een goed beeld van de praktische uitwerking 

van het beleid en de inrichting van het (juridisch) risicomanagement. 

De focus lag op de visie op en ervaringen van juridische professionals 

met het identificeren en beheersen van juridische risico’s. Een concept-

rapportage is vervolgens besproken en bediscussieerd met een vijftal 

vertegenwoordigers uit het management van de juridische en de 

financiële organisatie. Hierna zijn de resultaten gepresenteerd aan ruim 

20 juridische professionals in een werkoverleg, waarbij verschillende 

geïnterviewden aanwezig waren.

De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter en vonden 

steeds plaats aan de hand van een vragenlijst die ik vooraf toezond. Net 

zoals bij de bank gebruikte ik de algemene interviewagenda (bijlage 2) 

als basis. Deze paste ik, afhankelijk van de geïnterviewde, soms aan, of 

vulde ik aan met gerichte vragen die ik had op basis van de analyse van 

het interne beleid of eerdere interviews.

100 Het totaal van 19 interviews is exclusief de verkennende gesprekken. 
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Geïnterviewden hebben hun interviews kunnen corrigeren op 

feitelijke onjuistheden. Alle quotes uit de interviews zijn, conform de 

afspraken met de gemeente, geanonimiseerd. Om herleidbaarheid tot 

personen, taken, functies of gevoelige casuïstiek te vermijden zijn 

soms details weggelaten, of zijn kleine onderdelen veranderd. Verder 

zijn formuleringen aangepast om te corrigeren voor spreektaal. In alle 

gevallen is hierbij de strekking van de verklaringen gehandhaafd.

6.4 Analyse toepasselijk normenkader

Hiervoor is al toegelicht dat de gemeente zeer sterk gereguleerd is. 

Zoals eerder beschreven, volgt uit het toepasselijk normenkader met 

betrekking tot risicomanagement sinds 2004 dat gemeenten – net 

als provincies – op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en 

verantwoording (BBV) jaarlijks dienen te rapporteren over de risico’s 

die zij lopen, in relatie tot hun weerstandscapaciteit (§ 2.7.2). Het BBV 

regelt de begrotings- en verantwoordingscyclus en stelt eisen aan de 

inhoud van de begroting en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). 

De gemeenteraad houdt toezicht op deze cyclus en treedt op als 

de opdrachtgever voor de accountantscontrole op de jaarrekening. 

Artikel 11 BBV bepaalt met betrekking tot het weerstandsvermogen:

• 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 

mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk 
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote 
kosten te dekken;

b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en 
die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 
financiële positie.

• 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en 
risicobeheersing bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico’s;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
d. (…)
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Uit artikel 15 BBV volgt dat in de begroting, in de paragraaf over 

verbonden partijen, ook de risico’s opgenomen moeten worden 

voor de financiële positie van de gemeente, die voortvloeien uit de 

partijen waar de gemeente een financieel of bestuurlijk belang heeft. 

Uit artikel 44 lid 1 van het BBV volgt een verplichting, vergelijkbaar 

met de ondernemingsrechtelijke verplichting voor (grote) private 

rechtspersonen, in de jaarrekening de voorzieningen op te nemen voor 

juridische procedures of claims die tot aansprakelijkheid en schade 

kunnen leiden:

• 1 Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de 

balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;

Gedeputeerde Staten houden krachtens artikel 203 Gemeentewet 

(Gem wet) namens de Provincie toezicht op de ontwikkeling van de 

financiële positie van gemeenten en daarmee op de risicorapportage. 

Provincies maken over de invulling van dit toezicht afspraken. Deze zijn 

vertaald in een Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Dit kader 

kent geen specifieke bepalingen over juridische risico’s, maar meldt over 

de vereiste methodologie bij het risicomanagement onder andere:

“De gemeente moet zelf aantonen welk deel van de algemene 
reserve niet nodig is om risico’s af te dekken. Om te bepalen om 
welk deel het gaat, is een systeem van risicomanagement dat ook 
geïmplementeerd is in de organisatie een belangrijk hulpmiddel, 
zo niet een vereiste. De paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing is bij uitstek de aangewezen plek om de 
verkregen informatie in op te nemen. De toezichthouder toetst 
dit. Er geldt geen standaardnorm; er is sprake van maatwerk. Een 
gemeente die de risico’s niet actueel en gekwantificeerd heeft, kan 
dus niet (onderbouwd) aantonen hoe groot het vrij besteedbare 
bedrag van de algemene reserve is. Deze gemeente kan dus geen 
middelen uit de algemene reserve inzetten ter verlichting van de 
exploitatie.”
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De gemeente dient vanuit het wettelijke kader ten behoeve van het 

financieel beheer – en de mogelijkheid om middelen uit de algemene 

reserve in te zetten voor de exploitatie – dus een systeem voor 

risicomanagement te voeren, dat actuele risico’s inventariseert en 

kwantificeert. Er is daarbij veel vrijheid om een op de eigen organisatie 

afgestemd systeem in te richten. De regelgeving stelt – anders dan voor 

financiële instellingen – geen specifieke eisen aan de organisatie en 

inrichting van dit risicomanagement.

De gemeenteraad heeft een, op grond van artikel 212 Gem. wet vereiste, 

Verordening omtrent het financieel beleid en beheer vastgesteld, 

waarin met betrekking tot Risicomanagement en weerstandsvermogen 

is bepaald dat B&W hieromtrent een nota aanbieden aan de raad. 

Deze nota wordt hierna besproken. B&W hebben verder in december 

2012 in een collegebesluit een organisatieregeling vastgesteld, 

die de verantwoordelijkheden voor het financieel management 

en risicomanagement binnen de organisatie belegt. Dit besluit 

bepaalt allereerst dat de gemeentesecretaris als algemeen directeur 

leiding geeft aan de ambtelijke organisatie en de directieraad. De 

concernmanager Financiën & control (F&C) is, vanuit het perspectief 

van borging van een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur, 

geen formeel lid, maar neemt wel deel aan relevante overleggen.

De concernmanager F&C heeft volgens het besluit een bijzondere 

verantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie, inclusief 

de plicht te escaleren naar het college, wanneer hij dit nodig acht. 

Hij is, onverlet de verantwoordelijkheid van de managers van 

organisatieonderdelen, verantwoordelijk voor de bevordering en 

de bewaking van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het 

beheer en de administratie en toetst in dit kader de opzet en de 

werking van de administratieve organisatie en interne controle 

van de organisatieonderdelen. Hij is tevens verantwoordelijk voor 

kaderstelling, ondersteuning en toetsing op het gebied van juridische 

control en inkoop. Ook de auditfunctie valt onder F&C. Deze omvat, 

naast het uitvoeren van audits en onderzoeken, ook het uitvoeren 

van risicoanalyses en het, mede op basis hiervan, adviseren in het 

voortraject, zodanig dat het handelen van de organisatieonderdelen 

‘in control’ geraakt. De concernmanager F&C draagt derhalve, 
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organisatorisch en inhoudelijk bezien, de verantwoordelijkheid voor 

de organisatie van het juridisch risicomanagement. Hij fungeerde in 

het kader van het onderzoek dan ook als de formele opdrachtgever, die 

uitvoering van het onderzoek mogelijk maakte.

6.5 Analyse intern beleid

6.5.1 Inleiding
De gemeente heeft haar beleid rondom risicomanagement, in relatie 

tot het weerstandsvermogen, voor het eerst in 2006 in een nota 

vastgelegd. Bij de nadere vormgeving en implementatie van het beleid 

is zij op verschillende momenten ondersteund door een specialistisch 

adviesbureau. De gemeente gaf met het beleid vorm aan de eisen 

die, in de terminologie van dit onderzoek, uit het toepasselijk 

normenkader voortvloeien. Deze nota is vervolgens eenmaal per vier jaar 

geactualiseerd, laatstelijk voor de periode 2015-2018. De versie noemt 

als belangrijkste wijzigingen, ten opzichte van de vorige versies, dat de 

rollen en verantwoordelijkheden voor het risicomanagementproces beter 

zijn omschreven, met het doel de kwaliteit van de risico-inventarisatie te 

verbeteren.

Risico wordt in de nota gedefinieerd als een gebeurtenis met 

(gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente; een definitie 

die overeenkomst met de huidige COSO- en ISO-definities. In § 2.2 

werden al potentiële nadelen van deze definitie omschreven. Overigens 

kunnen gewenste risico’s volgens de nota ook worden aangeduid als 

kansen. Dit gebeurt dit in de rest van de nota ook consequent. Blijkens 

de nota wil de gemeente in haar risicomanagement nadrukkelijk het 

kansenmanagement en het management van niet-financiële risico’s 

betrekken. De nota start met enkele uitgangspunten en bevindingen:

• “Er worden al veel dingen goed beheerst, het gaat erom 
samenhang en structuur aan te brengen en te blijven 
verbeteren

• Bewust omgaan met risico’s is een onderdeel van ieders werk
• Wie zijn risico’s niet kent, heeft geen keuze. Het gaat er vooral 

om te komen tot verantwoorde besluiten
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• Risico’s identificeren is een proces waar meerdere disciplines 
bij betrokken zijn

• Risico’s worden het best beheerst door hen die er invloed op 
en belang bij hebben

• Risico’s kunnen naast ongewenste gevolgen ook gewenste 
gevolgen hebben

• Wie niet reflecteert op successen en fouten, stopt met leren
• Risico’s nemen is onvermijdelijk, er over communiceren ook.”

Risicomanagement is volgens de nota vervolgens het geheel aan 

activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch 

omgaan met en het beheersen van risico’s, waarbij drie stappen worden 

onderscheiden:

1. Identificeren en classificeren

2. Kwantificeren

3. Sturen en beheersen

Als uitgangspunt geldt dat de organisatieonderdelen zelf integraal 

verantwoordelijk zijn voor de omgang met risico’s.

6.5.2 Risicocategorieën en -definities
In de nota wordt bij de risico’s onderscheid gemaakt tussen risico’s 

waarvan de oorzaak zich buiten de invloedssfeer van de gemeente 

bevindt (externe risico’s) en risico’s waarvan de oorzaak zich binnen de 

invloedssfeer van de gemeente bevindt (interne risico’s).

Externe risico’s worden onderscheiden in de categorieën:

 � economisch/markt;

 � politiek/maatschappelijk;

 � natuur.

Interne risico’s worden onderscheiden in de categorieën:

 � organisatorisch;

 � politiek/bestuurlijk;

 � uitvoering;

 � middelen;

 � personeel;

 � juridisch.
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In een bijlage bij de nota worden de risico’s nader omschreven. Van deze 

omschrijvingen zijn vanuit het perspectief van dit onderzoek vooral de 

volgende categorieën van belang:101

“Extern: politiek/maatschappelijk

Onder de categorie ‘politiek / maatschappelijk’ vallen risico’s 
die verband houden met beleid en besluitvorming van hogere 
overheden (de provincie, het Rijk, de Europese Unie). Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van (nieuwe) wetgeving. 
Onder deze categorie vallen ook risico’s die verband houden met 
ontwikkelingen in de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
terrorismedreiging en gevolgen van sociale onrust.

Intern: politiek/bestuurlijk

Onder de categorie ‘politiek / bestuurlijk’ vallen risico’s die 
verband houden met de lokale politiek en het lokale bestuur en 
het gekozen beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan besluitvorming 
in strijd met wet- en regelgeving, onbevoegde besluitvorming en 
strijdige gemeentelijke regelgeving.

Intern: organisatorisch

Onder de categorie ‘organisatorisch’ vallen risico’s die verband 
houden met de wijze waarop de gemeentelijke organisatie is 
ingericht en de afspraken (richtlijnen, regelgeving, spelregels, 
administratieve organisatie, interne controle, gedragscodes, 
protocollen etc.) die we met elkaar gemaakt hebben over hoe we 
dingen doen.
Bij de categorie ‘organisatorisch’ gaat het om risico’s die 
veroorzaakt worden doordat dergelijke zaken verouderd, onvolledig 
of onjuist zijn. Risico’s die verbonden zijn aan het ‘niet houden 
aan’ vallen onder de categorie ‘uitvoering’ dan wel ‘personeel’ (zie 
de omschrijvingen aldaar).

101 De toelichtende tekst van de nota is integraal overgenomen, inclusief 

fouten in stijl en interpunctie.
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Intern: juridisch

Onder de categorie ‘juridisch’ vallen risico’s die verband houden 
met juridische procedures of de mogelijkheid daartoe. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid uit (on)rechtmatige 
overheidsdaad (door een handeling dan wel het nalaten van een 
handeling), bezwaar en beroep en de gevolgen daarvan voor 
beschikkingen en (tariefs)verordeningen en contracten (lacunes in 
contractvorming, contractbreuk, ontbreken van contracten).

Intern: uitvoering

Onder de categorie ‘uitvoering’ vallen risico’s die verband 
houden met de uitvoering van het gemeentelijke beleid. 
Hieronder vallen zowel activiteiten in de exploitatie- als de 
investeringssfeer. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste ramingen of 
aannames waardoor de uitvoering afwijkt van de planning, het 
bewust (opzettelijk) of onbewust (niet opzettelijk) niet houden aan 
richtlijnen e.d. (zie categorie ‘organisatorisch’), het veroorzaken 
van bodemverontreiniging, bedrijfsongevallen en risico’s rond 
documentaire informatievoorziening (archivering en dergelijke).

Intern: personeel

Onder de categorie ‘personeel’ vallen risico’s die de werknemers 
van de gemeente betreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onvoldoende gekwalificeerd personeel (dat wil zeggen onvoldoende 
opgeleid, getraind voor de betreffende taken (zie de categorie 
‘organisatorisch’)), integriteit en staking.”

In de hier getoonde omschrijvingen zijn duidelijk verbindingen te 

herkennen met de (kwaliteit van de) juridische functie en werkzaamheden 

van juristen. Dat geldt in ieder geval zeer duidelijk voor de categorieën 

politiek/bestuurlijk en politiek/maatschappelijk. Ook bij organisatorische 

risico’s zijn er echter allerlei verbindingen te leggen met de kwaliteit 

van de juridische functie (denk aan de kwaliteit van beleidsregels, 

werkinstructies voor het opstellen van contracten, modelbeslissingen, 

e.d.). Waar het blijkens de toelichting bij organisatorische risico’s vooral 

gaat om het risico dat dergelijke zaken verouderd zijn, vallen situaties 

waarin mensen zich daaraan niet houden (‘non-compliance’) onder 

Uitvoering of Personeel. Ook deze categorieën hebben daarmee duidelijk 
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raakvlakken met de kwaliteit van de juridische functie en bieden 

aanknopingspunten voor risicomanagement door de juridische afdeling.

De risicocategorieën worden in de volgende subparagraaf nog nader 

geanalyseerd. Vanuit het perspectief van de nota dienen de categorieën te 

worden gelezen vanuit de indeling interne-externe risico’s. Deze indeling 

kleurt de omschrijvingen in. Desalniettemin zijn zij ruim omschreven en 

niet scherp afgebakend, onder andere doordat zij beginnen met ‘verband 

houden met’. Dit geeft op basis van de formulering op zich veel ruimte om 

bepaalde gebeurtenissen in verschillende categorieën onder te brengen, 

afhankelijk van de interpretatie. Een respondent merkte hierover op.

“Uiteindelijk zijn het de verschillende professionals die risico’s 
in het systeem invoeren, die de risicocategorie kiezen. Er is 
geen harde centrale afstemming. Het is op zich denkbaar dat 
vergelijkbare risico’s in verschillende organisatieonderdelen in 
verschillende categorieën belanden.”

De gemeente gebruikt risicomanagementsoftware, waarin de risico’s 

volgens bovenstaande categorieën kunnen worden geïnventariseerd en 

waar vanuit een Excel-bestand kan worden uitgedraaid. Van dit bestand 

is een openbare en geheime versie beschikbaar. Deze laatste versie dient 

ertoe te vermijden dat gevoelige informatie via de begrotingsbehandeling 

openbaar wordt.

Bij de registratie van risico’s wordt per risico aangegeven onder welk 

programma het valt, of het risico structureel of incidenteel is, wat de 

waarschijnlijkheid is dat het risico zich zal verwezenlijken (score 1-5) en 

wat respectievelijk de bruto en netto minimale, verwachte en maximale 

gevolgen zijn (score 1-5).

Bij de score op waarschijnlijkheid geldt:

 � Zeer klein (score = 1)
 � Klein (score = 2)
 � 50/50 (score = 3)
 � Groot (score = 4)
 � Zeer groot (score = 5)
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Bij de score op omvang geldt:

 � < € 250.000 (score = 1)
 � € 250.000 tot € 1.000.000 (score = 2)
 � € 1.000.000 tot € 2.500.000 (score = 3)
 � € 2.500.000 tot € 5.000.000 (score = 4)
 � > € 5.000.000 (score = 5)

Na de scores wordt beschreven of het risico kan worden geaccepteerd 

of moet worden vermeden, of door een beheersmaatregel moet worden 

verminderd. Het bruto-risico is het risico zonder de impact van in te 

zetten beheersmaatregelen, eventuele compensatie door of verhaal 

op derden en een vermindering op basis van getroffen voorzieningen/ 

aanwezige reserves. De financiële impact van de risico’s wordt bij elke 

begrotingscyclus doorgerekend met gebruikmaking van een Monte 

Carlo-simulatie.

In het openbare overzicht van 2016 zijn in totaal 41 risico’s opgenomen, 

met een totaal netto verwacht gevolg van ruim € 44 miljoen. 10 van de 

41 risico’s waren juridische risico’s, met een netto verwacht gevolg van 

bijna € 2 miljoen. Het overzicht van de juridische risico’s vormt ook de 

basis voor de lawyer’s letter, ten behoeve van de accountantscontrole. 

Een aantal risico’s had direct betrekking op lopende procedures en 

de kans op een negatieve uitslag voor de gemeente. Andere risico’s 

stonden los van een lopende procedure en hadden betrekking op 

eventuele schade die verband konden houden met het niet naleven van 

privacywetgeving (datalekken) en regelgeving rondom aanbestedingen.

Naast de juridische risico’s kende het overzicht in 2016 in de 

andere categorieën nog verschillende risico’s, waarbij op basis 

van de omschrijving direct een duidelijke link met (interpretatie of 

implementatie van) regelgeving aanwezig was, zoals het risico op een 

veranderende rol van de gemeente bij de oplevering van gebouwen, door 

wijzigingen in de Omgevingswet (categorie: Uitvoering), en de mogelijke 

impact daarvan op de handhaafbaarheid van het legesstelsel.

Content.indd   264Content.indd   264 5 Jan 2021   10:44:365 Jan 2021   10:44:36



264 265

6 / GEMEENTE

“Het zou interessant zijn om eens te bezien of knelpunten die 
in de voorjaarsnota worden genoemd, voorafgaand ook in het 
risicobestand zijn genoemd. In het algemeen kan er waarschijnlijk 
een verbeterslag gemaakt worden door systematisch terug te 
kijken en te bezien of eerder geïdentificeerde risico’s zich nu wel 
of niet hebben verwezenlijkt, en in welke mate dat het geval is 
geweest.”

6.5.3 Analyse en deelconclusie: 
risicocategorieën en definities

De categorie juridisch risico wordt omschreven door het optreden van 

negatieve juridische gevolgen en heeft daarmee een consequentieel 

karakter (§ 3.6). In de andere categorieën, met name in de categorieën 

politiek/ maatschappelijk, politiek/ bestuurlijk en uitvoering, zijn 

eveneens duidelijk aanknopingspunten met juridische aspecten te 

vinden. Deze categorieën zijn oorzakelijk omschreven. Bij politiek/ 

maatschappelijke risico’s [sic] zijn het ontwikkelingen in de politiek 

of maatschappij (nieuwe wetgeving, andere vormen besluitvorming, 

terroristische dreigingen, enzovoort) die voor de gemeente nadelige 

(financiële of beleidsmatige) gevolgen veroorzaken. Als extern risico 

liggen deze oorzaken (van politieke of maatschappelijke aard) buiten de 

invloedsfeer van de gemeente.102

Vanuit de systematiek is er bij de gemeente een kans op overlap en 

dubbele rapportage van risico’s. Het consequentiële karakter van 

juridisch risico impliceert dat er andere, dieperliggende oorzaken 

aan ten grondslag liggen, waardoor een juridisch risico veelal ook 

in een andere risicocategorie kan worden geplaatst. Een voorbeeld: 

in het geanalyseerde risicoverzicht was onder juridisch risico een 

post opgenomen voor datalekken. Deze had ook onder de categorie 

uitvoering kunnen worden geschaard. Het is tevens denkbaar dat op 

nadelige gevolgen van nieuwe wetgeving niet voldoende of niet tijdig 

wordt geanticipeerd (te kwalificeren als een politiek/ maatschappelijk 

102 Met betrekking tot de gevolgen van nieuwe wetgeving of 

besluitvorming zijn er doorgaans natuurlijk wel mogelijkheden om 

deze via lobbyactiviteiten te beïnvloeden, maar uiteindelijk ligt de 

beslissing hiertoe elders. 
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risico), ten gevolge waarvan op een later moment juridische procedures 

ontstaan (waarmee dezelfde gebeurtenis ook te kwalificeren valt als een 

juridisch risico).

Bij de categorie politiek/ bestuurlijk is de kans op overlap mogelijk 

nog groter. Politiek/ bestuurlijke risico’s [sic] zien binnen de gemeente 

blijkens de toelichting, kort gezegd, op besluitvorming in strijd met 

regelgeving, of onbevoegde besluitvorming. Hier ligt de oorzaak 

binnen de politiek/ bestuurlijke organisatie, waarbij de gebrekkige 

besluitvorming uiteindelijk vaak nadelige beleidsmatige, reputationele 

en/of financiële gevolgen kan hebben. Deze zullen zich, zeker door het 

technisch-juridische karakter, uiteindelijk altijd verwezenlijken via 

juridische procedures en daarmee ook als juridische risico’s kunnen 

worden gekwalificeerd.

Uitgaande van de voorbeelden in de toelichting lijkt de categorie 

politiek/ bestuurlijk praktisch bezien overigens maar beperkt bruikbaar. 

Het lijkt slechts in een beperkt aantal gevallen denkbaar (bijvoorbeeld 

in principiële juridische kwesties, waarin de gemeente een doorbraak 

wil forceren, omdat ze het oneens is met de inhoud of toepassing van 

regelgeving) dat dit type risico’s bewust wordt genomen. In dat geval 

zal de situatie doorgaans wel dermate concreet zijn, dat opname in de 

categorie juridisch risico meer voor de hand ligt. In andere gevallen zal 

het risico eerder onbewust worden gelopen (er is strijdige regelgeving 

vastgesteld of onbevoegd besloten, maar de organisatie is zich hiervan 

niet bewust) en kan deze situatie niet vooraf bewust als een risico 

worden gekwalificeerd (en zinnig worden gekwantificeerd). Wanneer 

wordt ontdekt dat er sprake is van onbevoegde besluitvorming, zal 

er vaak al sprake zijn van een juridisch risico (de organisatie wordt 

aangesproken op het onbevoegde besluit, of de strijdige regelgeving). 

In de risicosystematiek blijkt de categorie ook nauwelijks te worden 

gebruikt. De keren dat dat wel het geval is, lijkt indeling in een andere 

categorie meer voor de hand te liggen.
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Dubbele rapportage is binnen de systematiek bij de andere categorieën 

(politiek/ maatschappelijk, uitvoering, personeel) wel goed denkbaar. 

Wanneer er ten aanzien hiervan binnen de organisatie alertheid bestaat 

is dit mogelijk werkbaar, maar er bestaat op dit punt geen centrale 

afstemming (zie ook § 6.6). Op basis van het onderzoek kon de kans dat 

dit in de praktijk werkelijk dubbele rapportage plaatsvindt niet goed 

worden beoordeeld, maar de systematiek en werkwijze van de gemeente 

lijkt op dit punt in ieder geval voor verbetering vatbaar. Verbetering zou 

mogelijk zijn door de risicocategorieën aan te scherpen en/of door de 

classificatie van gebeurtenissen in categorieën binnen de organisatie 

beter af te stemmen.

De voorkeur die bij verschillende auteurs in de literatuur bestaat voor 

een oorzakelijke definitie, is mede ingegeven doordat een oorzakelijke 

definitie richting kan geven aan de werkzaamheden van juridische 

professionals (§3.6). Bezien vanuit proactief (juridisch) risicomanagement 
biedt de huidige, consequentiële omschrijving van juridische risico 

inderdaad geen goede handvatten voor de werkzaamheden van de 

juridische afdeling. Met betrekking tot een concrete situatie die 

onderwerp is van een (dreigende) procedure is doorgaans immers alleen 

nog reactief risicomanagement mogelijk: het beperken van de gevolgen 

van het risico (dat al dan niet in de nabije toekomst gaat intreden), 

door het belang van de organisatie zo goed mogelijk te behartigen. 

De genoemde andere risicocategorieën kennen, als gezegd, echter ook 

duidelijk juridische aspecten en bieden daarmee handvatten voor de 

werkzaamheden van de juridische afdeling. Onderstaand schema zet 

deze risicocategorieën op een rij. In de tweede kolom is een verkorte 

toelichting van de risicocategorie opgenomen, overgenomen uit de 

beschrijving in het gemeentelijk beleid,. In de derde kolom heb ik de 

aard van de risicocategorie nader toegelicht. In de vierde kolom leg ik de 

verbinding met potentiële werkzaamheden van de juridische afdeling. 
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6.5.4 Juridische afdeling: organisatie
Voor een beter beeld van de organisatie en inrichting van de juridische 

afdeling is een groot aantal documenten bestudeerd, waaronder het 

bedrijfsplan van de juridische afdeling, de dienstencatalogus van de 

juridische afdeling, het functieprofiel van verschillende juridische 

functies, checklisten, werkinstructies en –afspraken en verschillende 

interne analyses op deelonderwerpen.

Het bedrijfsplan voor de juridische afdeling dateerde uit 2012 en werd 

geschreven met het oog op de reorganisatie van de juridische afdeling 

per 2013. Het merkte onder andere op:

De juridische functie in [de gemeente] zorgt er voor dat bestuur en 
management:
1. beschikken over goede juridische instrumenten om beleid en strategie 

te verwezenlijken;
2. mogen vertrouwen op de juridische kwaliteit (in de zin van 

‘rechterproof’) van het gemeentelijk handelen.

In het plan werden verschillende redenen aangevoerd waarom 

(substantiële) centralisatie van de juridische organisatie nuttig zou zijn. 

Een reden was dat er geen optimale wisselwerking was tussen de (deels) 

centraal georganiseerde juridische kwaliteitszorg, de controltaken 

in de diensten en de juridische medewerkers in het primaire proces. 

Weliswaar werd volgens het plan de verbinding onderling wel vaak 

gezocht en gevonden, maar de gemeentebrede juridische kwaliteit zou 

door betere afstemming en een heldere taakverdeling nog beter kunnen 

worden geborgd. Door de bestaande versnippering liep de gemeente 

onnodige juridische risico’s.

In het algemeen werd een betere beheersing van juridische risico’s103 

door ‘checks & balances’ beoogd, waarbij ‘integrale samenwerking 

met andere disciplines’ als voor de hand liggend werd genoemd. 

Als andere voordelen werden, onder meer, verdere standaardisatie en 

uniformering, betere kennisdeling, bredere inzetbaarheid van juristen, 

103 Daarbij zullen niet alleen juridische risico’s in strikte zin, maar ook 

juridisch relevante risico’s bedoeld zijn, zie de analyse in § 6.5.3. 
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meer carrièremogelijkheden voor juristen, een zuiverdere positionering 

van juridisch geweten en onafhankelijkheid en een betere aanpak van 

dienstoverstijgende juridische thema’s beschreven.

Het bedrijfsplan somde de verschillende producten/ diensten op die de 

juridische afdeling levert en merkte met betrekking tot de functies van 

juridische professionals op (de afkorting IB-JZ staat voor Intern Bedrijf-

Juridische Zaken):

“De bovengenoemde producten (met uitzondering van 
de beslissingen op bezwaar en de bestuursrechtelijke 
vertegenwoordiging) worden vanuit twee rollen aangeboden: 
controller en adviseur. Deze rollen laten zich op hoofdlijnen 
als volgt onderscheiden.

De controller opereert vanuit concernsturing, adviseert meer 
ongevraagd, kijkt kritisch mee, mijdt risico’s, signaleert tijdig 
en onderzoekt, maakt en toetst kaders, stuurt, werkt en denkt 
integraal vanuit organisatieperspectief, is stevig, strategisch 
ingesteld en is meer een generalist.

De adviseur opereert vanuit het primair proces, adviseert meer 
gevraagd, managet risico’s, is meer lijdelijk, interpreteert kaders, 
werkt en denkt integraal vanuit het perspectief van de klant en 
het product, is flexibel, is meer een specialist. In verband met 
dit laatste heeft het IB-JZ op de eerder genoemde specialismen 
specialistische adviseurs in huis.”

Vanuit het onderzoeksperspectief is opvallend is dat in deze beschrijving 

control vooral wordt geassocieerd met het mijden van risico’s, terwijl 

advies primair gericht zou zijn op het managen/ beheersen van 

risico’s. Dit aspect heb ik nader onderzocht via een analyse van de 

functieprofielen, zie de volgende paragraaf.

Met betrekking tot de controltaak werd onder andere het periodiek 

verrichten van legal audits als instrument genoemd. Verder kunnen 

blijkens het bedrijfsplan, onder andere, gegevens over bezwaar en 

beroep en (tevredenheid over) verstrekte adviezen input zijn voor 
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kwaliteitsmetingen en audits. Met betrekking tot risicobeheersing merkt 

het document op:

“De frequentie van kwaliteitsmetingen is essentieel om risico’s 
te kunnen beheersen. Bij de start van het IB-JZ zal een hogere 
frequentie van meten/intervisie nodig zijn om de kwaliteit van 
onze producten te meten. Aan de hand van deze metingen zal 
het IB-JZ maatregelen nemen om processen te verbeteren of 
medewerkers te scholen om tot het gewenste kwaliteitsniveau 
te komen. Wanneer de kwaliteit stabiel is, kan het meten van de 
kwaliteit naar een lagere frequentie worden teruggebracht.”

Waar het bedrijfsplan primair ziet op de inrichting van de juridische 

afdeling, zijn er, als gezegd, twee juristen ondergebracht bij de 

bestuurs- en concernstaf, waartoe financiën en control behoort. Zij 

hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor het juridisch control op 

concernniveau. In de — ten tijde van het onderzoek al geruime tijd niet 

meer geactualiseerde — visie van deze afdeling wordt met betrekking 

tot juridische kwaliteitszorg en control onder andere vermeld dat deze 

tot taak hebben om gemeentebrede kaders op te stellen voor de kwaliteit 

van juridische processen en producten. Daarnaast meldt de visie dat 

deze juristen vanuit het oogpunt van risicobeheersing de taak hebben 

om vanuit risico-inventarisatie de juridische capaciteit zo effectief 

mogelijk in te zetten.

6.5.5 Profielen juridische functies en 
toekomstvisie juridische afdeling

Binnen de gemeente is er een groot aantal functieprofielen (> 15) 

voor de verschillende juridische functies. In de functieomschrijving 

van een (senior) jurist control en advies worden de juridisch control-

werkzaamheden omschreven als:

“1. Het opstellen van (concept) juridische kaders en handreikingen 
en toetsen van de toepassingen daarvan in opdracht 
van de Chief Financial Officer of de strategisch adviseur 
bedrijfsvoering JZ;
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2. Strategische en juridische toets op bestuursadviezen 
in een vroeg stadium, het zonodig meeschrijven aan 
bestuursadviezen;

3. Inrichten en mede uitvoeren van juridische audits bij de te 
bedienen afdelingen.

4. Vroegtijdig signaleren van juridische risico’s en maatregelen 
voorstellen ter beheersing daarvan fungeren als een juridisch 
kwaliteitsmanager

5. Ontwikkelen, trekken en mede-uitvoeren van specifieke 
projecten op juridisch gebied.

6. Zorgdragen voor actuele verordeningen en beleidsregels”

In recentere documentatie van de juridische afdeling wordt veel 

aandacht besteed aan de wijze waarop juristen advies en control hun 

rol kunnen invullen. In een visiedocument voor de toekomst van de 

juridische organisatie worden bijvoorbeeld verschillende ontwikkelingen 

geschetst die de rol van juristen gaan veranderen. Digitalisering wordt 

daarbij als een belangrijke ontwikkeling gezien. De volgende passage 

illustreert dit:

“Hoewel er allerlei bewegingen zijn om de inwoners een grotere 
rol te geven bij de totstandkoming van beleid en regels, zien we 
op het individueel besluitniveau dat steeds meer digitaal zal gaan. 
Als er dan bezwaar volgt, zal de bezwaarmedewerker nog meer 
dan voorheen het eerste persoonlijke contact tussen burger en 
overheid over die zaak leggen. Er vindt een verdere verschuiving 
plaats naar goede gespreksvaardigheden, uitleggen van regels 
en gemeentelijk beleid. Overall zien we een verschuiving van 
jurist die het antwoord op de juridische vraag weet te vinden 
in wetgeving en jurisprudentie naar een jurist die regels kan 
uitleggen en die systemen bedenkt om voor anderen het antwoord 
vindbaar te maken en zich daarmee op de standaardprocessen 
overbodig maakt.”

Ook een grotere mate van zelforganisatie binnen de gemeente – onder 

andere door meer verantwoordelijkheid voor teams – en een versterkte 

vraag naar het bestaansrecht van de juristen binnen de gemeente, 

onder andere door een toename van de mogelijkheden van uitbesteden 
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van werkzaamheden aan markt of regio, worden in het document als 

ontwikkelingen genoemd die een herijking van de juridische organisatie 

vragen.

Een deel van deze herijking heeft vervolgens zijn beslag gevonden in 

een aanvulling op de functieprofielen voor de (verschillende typen) 

juristen Bezwaar & beroep en Advies & control. In deze aanvullingen 

wordt uitgegaan van resultaatgericht werken – waarover juridische 

professionals afspraken maken met hun leidinggevenden –, wordt 

een koppeling gelegd met gemeentebrede competenties en worden 

verschillende kerntaken nader uitgewerkt. Er ligt veel nadruk op 

klantgericht werken en adviseren, het zijn van teamspeler, een 

proactieve houding en organisatiesensitiviteit. In de aanvulling op 

de functieprofielen voor de juridisch adviseurs control en advies is 

opvallend dat vooral de nadruk ligt op de rol van adviseur en dat weinig 

nadere invulling wordt gegeven aan de controltaken. Bij de opsomming 

van resultaten van de functies juridisch advies en control wordt bij een 

deelresultaat slechts kort melding gemaakt van het begrip ‘risico’:

“Je adviezen “kloppen” c.q. houden juridisch stand, waar nodig 
toets je dit bij een collega (“4-ogen-principe”). Dit laat onverlet dat 
het in sommige dossiers juist noodzakelijk is om risico’s te nemen, 
daar hoort dan altijd wel een risico-analyse bij.”

6.5.6 Overig
Vanuit de juridische afdeling is er op het intranet een breed scala aan 

documenten beschikbaar die informatieve of instruerende functies 

hebben, zowel gericht op juridische als niet-juridische professionals en 

over een veelheid aan onderwerpen, variërend van informatie over tijdig 

beslissen, staatssteun, samenwerkingsverbanden, kwaliteitskaders voor 

contractering en aanwijzingen voor het (opstellen van) regelgeving.

Hiernaast zijn er nog gerichte checklisten en werkafspraken voor 

specifieke professionals of organisatieonderdelen. Zo is er een 

checklist ontwikkeld voor business controllers, die zij kunnen 

gebruiken om relevante juridische onderwerpen te ontdekken, en te 

beoordelen of hieraan aandacht is besteed, in aan hen ter goedkeuring 

voorgelegde bestuursadviezen. In het format dat voor het opstellen van 
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bestuursadviezen wordt gehanteerd, is geen aparte paragraaf ingeruimd 

voor juridische aspecten.

Andere voorbeelden zijn specifieke werkafspraken over de vraag 

wanneer juridisch advies ingeschakeld kan worden, c.q. dient te 

worden. Eind 2016 analyseerden de vastgoedorganisatie en de juridische 

afdeling bijvoorbeeld hun samenwerking. Ze constateerden hierbij 

dat de jurist nog niet altijd op het juiste moment werd ingeschakeld. 

In de analyse werd vanuit oogpunt van juridisch risicomanagement de 

balans gezocht tussen de werkdruk van juristen en het belang om op 

de juiste momenten juridisch advies in te schakelen. Op basis van de 

analyse is een spoorboekje vastgesteld dat richting geeft aan de vraag 

in welke gevallen en op welk moment een juridisch adviseur kan worden 

ingeschakeld. Ook de verhouding tussen juridisch advies en control 

wordt in de analyse besproken. Daarbij valt weer op dat control primair 

reactief wordt gebruikt (‘controleren’).

6.5.7 Analyse en deelconclusie intern beleid
Het gemeentelijk beleid rondom risicomanagement, zoals vastgelegd 

in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, is afgestemd 

op de eisen die voortvloeien uit het BBV, kent primair een financiële 

insteek en is sterk gekoppeld aan de financiële begrotings- en 

verantwoordingscyclus. Bij veel risicocategorieën zijn koppelingen 

te leggen met de werkzaamheden en expertise van juridische 

professionals. De categorie juridisch risico is consequentieel 

omschreven, aan de hand van negatieve juridische gevolgen. Juridisch 

risico wordt in de risicomanagementsystematiek gebruikt voor getroffen 

voorzieningen voor schade ten gevolge van juridische geschillen of 

procedures die in de nabije toekomst mogelijk werkelijkheid wordt. 

Doordat veel andere categorieën ook relevante juridische aspecten 

kennen, is er overlap mogelijk met de andere categorieën (§ 6.5.3).

In de documentatie die vanuit de juridische organisatie is opgesteld 

wordt op verschillende plaatsen melding gemaakt van juridische 

risico’s en de noodzaak tot beheersing, kwaliteitszorg en control 

voor een systematische benadering van juridische risico’s. Daarbij 

wordt echter geen duidelijke koppeling gelegd met de algemene 

risicomanagementsystematiek, anders dan vermelding van de 
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inventarisatie van juridische risico’s voor de jaarlijkse lawyer’s letter. 

De andere risicocategorieën worden derhalve niet genoemd.

Juridisch control wordt in de juridische documentatie met name in 

het bedrijfsplan uit 2012 beschreven, waarbij zowel reactieve als 

proactieve activiteiten (zoals kaderstelling) worden benoemd. Opvallend 

is dat in documentatie op verschillende plaatsen de nadruk ligt op 

de controlerende en reactieve aspecten van het fenomeen juridisch 

control. Control lijkt eerder te worden opgevat als ‘controleren’, 

dan als ‘beheersen’. Control krijgt in de recente aanvullingen op 

de functieprofielen van juridisch adviseurs en control maar weinig 

aandacht. De opvattingen die bij juristen leven over controltaken zijn in 

verschillende interviews een gespreksonderwerp geweest.

Er is, tot slot, een grote hoeveelheid inhoudelijke informatie en 

instructiemateriaal beschikbaar vanuit de juridische afdeling, die 

juridische en niet-juridische professionals kunnen ondersteunen bij hun 

werkzaamheden. Deze informatie en dit materiaal kunnen vanuit het 

perspectief van risicomanagement als instrumenten ter ondersteuning 

van de preventie en beheersing van juridische risico’s worden 

beschouwd.

6.6 Analyse resultaten interviews

6.6.1 Inleiding
In de navolgende (sub)paragrafen worden de belangrijkste resultaten 

van de interviews weergegeven, met gebruikmaking van citaten van 

gespreksdeelnemers. Ook hier heb ik zoveel mogelijk de volgorde van 

de thema’s aangehouden, zoals in § 5.6. Ik verwijs bij de behandeling 

van de verschillende onderwerpen naar de bij de thema’s geformuleerde 

verwachtingen.

6.6.2 3loD en samenwerking afdelingen
In de interviews heb ik veel tijd besteed aan het bespreken van de 

organisatorische inrichting van het risicomanagement (thema 1), 

waarbij het gebruik van en de bekendheid met het 3loD-model een 

aandachtspunt was (thema 2). Alhoewel de gemeente in de bestudeerde 
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documentatie niet expliciet het systeem van de 3loD noemt, is dit 

wel de visie van de afdeling F&C en zijn de elementen hiervoor 

(uitvoerende afdelingen, stafafdelingen, auditafdeling) in de organisatie 

aanwezig. In de interviews was de indeling in de verschillende lijnen 

regelmatig onderwerp van gesprek. Alleen de business controllers, de 

coördinator risicomanagement en de manager audit gaven, conform de 

verwachting (2), allen aan goed bekend te zijn met de 3loD en zichzelf 

duidelijk in deze systematiek te kunnen positioneren. De business 

controllers gaven wel aan dat zij beseften dat dit bij andere diensten, 

organisatieonderdelen of professionals veel minder of niet het geval 

was. Eenduidig kwam naar voren dat juridische professionals, met 

uitzondering van de juridische professionals die bij de concernstaf 

waren gepositioneerd, niet bekend zijn met dit model.

“Nee, we gebruiken wel eens de termen eerste lijn en tweede lijn 
om, kort gezegd, een verschil tussen de uitvoerende afdelingen 
en staffuncties aan te duiden, maar niet op de manier zoals je het 
mij nu uitlegt. Ik had ook nog nooit van gehoord van dit model, in 
relatie tot risicomanagement.”

Uit de interviews kwam, in het verlengde van de onbekendheid met 

de 3loD, het beeld naar voren dat de meeste juridische professionals, 

de juristen op concernniveau uitgezonderd, überhaupt niet bekend 

waren met het feit dat er een risicomanagementsystematiek bestond. 

Sommige juridische professionals waren hooguit bekend met het feit dat 

jaarlijks, in het kader van de begroting, werd geïnventariseerd welke 

lopende procedures of claims er waren. Zij gaven desgevraagd aan het 

uiteindelijke bestand of de rapportage over de risicoparagraaf niet te 

zien of kennen.

“Nee, je vraagt het mij nu, maar eerlijk gezegd wist ik niet dat 
er een risicomanagementsystematiek was en dat daarbinnen 
specifiek een categorie juridische risico’s bestaat.”
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“Ik ken het Excel-bestand niet. Ik weet wel dat in verband met 
de jaarlijkse lawyer’s letter risico’s of claims boven een bepaald 
bedrag bij juridische zaken worden opgevraagd.”

“Ik weet wel van het opvragen, maar wist eigenlijk niet precies 
hoe dat verder gaat. Veel van de risico’s die je mij in het bestand 
nu laat zien herken ik wel. Ik vind eigenlijk wel dat ik het vanuit 
mijn rol zou moeten weten.”

Hierna kwam, in interviews met businesscontrollers en andere 

professionals, enkele keren aan bod in hoeverre juristen van deze 

systematiek op de hoogte zouden moeten zijn. De meningen 

daarover verschilden:

“Ik denk dat het niet zo erg is. Het systeem voor risico-
management zit binnen de organisatie vooral in het financiële 
systeem.”

“Ja, ik denk op zich wel dat het goed is als we nauwer met elkaar 
samenwerken. Control streeft er immers naar integraal te zijn. 
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de juristen de systematiek en 
procedures kennen, in ieder geval op hoofdlijnen.”

“Mijn beeld is dat er op zich veel gebeurt, maar dat het geheel 
wel gestructureerder kan. De insteek is nu primair gericht op 
de financiële impact van risico’s in relatie tot het weerstands-
vermogen, maar het streven is breder. Daarbij past dan dat de 
verschillende partijen, van eerste lijn, tot business control, juristen 
en audit weten wat hun rol is.”

Bij deze verkennende vragen kwam in interviews – met verschillende 

typen professionals – regelmatig spontaan ter sprake dat 

risicomanagement als term niet erg positieve associaties oproept, of 

vooral associaties oproept met risico’s mijden en beheersen.

“Ik was eerlijk gezegd in eerste instantie niet zo blij, toen ik hoorde 
dat het in mijn takenpakket kwam. Nu ik het beter ken vind ik het 
interessanter worden.”
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“In die zin ben ik wat bang voor juridisch risicomanagement: 
dat er te krampachtig met regels wordt omgegaan. Juridisch 
risicodenken is mijns inziens vooral de ruimte eromheen zien. 
Ik  zie bij bezwaar- en beroepsprocedures soms wel te veel angst 
om die ruimte te zoeken.”

Bij alle geïnterviewden leek er wel een grote bereidheid om de 

onderlinge samenwerking te verbeteren.

“Betere samenwerking tussen de verschillende professionals 
is nuttig. Meer personen zien ook eerder concernbelangen. 
Een afzonderlijk organisatieonderdeel kan bijvoorbeeld belang 
hebben bij een zo goedkoop mogelijke inkoop, terwijl dat op 
concernniveau strijdig kan zijn met het duurzaamheidsbeleid. 
Die brede, integrale blik moeten we zoveel mogelijk bevorderen.”

“We hebben het financiële risicomanagement nu gewoon goed op 
orde. Juridisch control is waarschijnlijk nog teveel onderbelicht. 
We kunnen dus echt nog wel een slag maken qua samenwerking.”

Op basis van de interviews was het algemene beeld dat er in de praktijk 

in alle organisatieonderdelen wel enige samenwerking tussen de 

businesscontrollers en juridische professionals is, maar dat de intensiteit 

verschilt. In ieder geval is er relatief weinig centrale afstemming of 

harmonisatie. In sommige organisatieonderdelen overlegt de ‘dedicated’ 

juridisch adviseur periodiek met de businesscontroller, om kennis uit te 

wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Vanuit juridisch concerncontrol is er een checklist ontwikkeld 

die businesscontrollers kunnen gebruiken bij hun toetsing van 

bestuursadviezen, zie de vorige paragraaf. Deze checklist blijkt in de 

praktijk op zich als nuttig te worden beschouwd, maar niet bij alle 

businesscontrollers, of hun assistent-businesscontrollers, bekend. Meer 

kennis en inzicht bij de businesscontrollers op dit gebied werd door 

veel geïnterviewden als nuttig beschouwd. Hierbij werd wel eenduidig 

aangegeven dat van business controllers als ‘juridische veiligheidsklep’ 

niet teveel verwacht mag en kan worden, omdat zij hiervoor simpelweg 

niet de juiste expertise hebben. Het gaat eerder om het vergroten 
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van de vaardigheid om bij hun werkzaamheden als geheel vroegtijdig 

juridisch relevante aspecten te ontdekken en het verbeteren van de 

samenwerking met de juridische organisatie.

Bij het door de organisatie nagestreefde integrale risicomanagement 

lijkt er veel ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen de 

partijen die als tweede lijn kunnen worden beschouwd, alsmede 

met de auditafdeling als derde lijn. Geïnterviewden noemden dat de 

trends binnen de overheidssector, met een beweging naar grotere 

participatie van burgers, meer publiek-private samenwerkingen en 

ruimte voor initiatieven en experimenten, tijdige, goede en integrale 

risico-inschattingen bij nieuwe initiatieven en pilots waardevol maken. 

Samenwerking tussen tweedelijnspartijen is daarvoor een belangrijke 

voorwaarde.

6.6.3 Risicodefinities
Gelet op de onbekendheid met de risicomanagementsystematiek, is het 

niet verrassend dat de grote meerderheid van juridische professionals 

de definitie van juridisch risico van de gemeente, alsmede de andere 

definities, niet kenden (thema 3). Zij gaven aan het begrip juridisch 

risico intuïtief te hanteren als de kans op juridische geschillen, claims of 

procedures of imagoschade, doordat er in strijd met wet- of regelgeving 

of overeenkomsten wordt gehandeld.

“Ik denk aan de kans op procedures, in het algemeen de 
gevolgen van het niet-naleven van wettelijke verplichtingen. Ik 
denk dan niet alleen aan de financiële schade, maar ook aan de 
imagoschade die we daardoor kunnen oplopen. Er wordt veel 

gekeken naar deze gemeente, dus als wij op de vingers getikt 
worden is dat niet goed voor het imago.”

“Ik heb het in mijn advisering ook expliciet over ‘juridische 
risico’s. Ik benoem ze echt zo, maar dat is dan altijd sterk 
verbonden met concrete inhoud.”

“Mijns inziens een risico dat financiële, beleidsmatige of 
reputationele gevolgen heeft en een sterke juridische context 
heeft.”
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Gekoppeld aan thema 3 was de verwachting dat juridische professionals 

vooral een neiging hebben om te toetsen aan harde juridische normen. 

Dit punt is in de interviews binnen de gemeente niet uitgebreid aan bod 

gekomen. Een reden hiervoor is dat veel beleid(sregels) van de gemeente 

als verbindende normen kunnen worden beschouwd, waarop rechtens 

een beroep kan worden gedaan. Daarmee kan het dus altijd worden 

gezien als een ‘harde’ juridische norm. Verwachting 3 was hierdoor 

vooral relevant voor bank en het umc.

6.6.4 Kwantificeren van risico’s
In de huidige systematiek worden ten behoeve van de begroting risico’s, 

zie ook hiervoor, jaarlijks geïnventariseerd en in het systeem ingevuld 

door de business controllers. Het gaat hierbij de facto om de rapportage 

van (grote) risico’s die in de dagelijkse praktijk al eerder geïdentificeerd 

zijn. De business controllers zijn vanuit hun functie bekend met de 

belangrijkste risico’s binnen hun onderdeel en vullen de risico’s in 

het systeem in. Daarbij worden kans en ernst van de gevolgen (in 

bedragen) benoemd, volgens de gemeentelijke systematiek, zie de vorige 

paragraaf. Er is een centrale coördinator van het systeem, die het proces 

begeleidt. Voor de categorie juridische risico’s wordt de concernjurist 

geraadpleegd, die daartoe nog navraag doet bij enkele sleutelfiguren 

van de juridische functie, zoals de manager van de centrale juridische 

afdeling en eventueel andere juristen, mede afhankelijk van actuele 

thematiek.

Bij deze inventarisatie en de registratie in het systeem worden ook kans 

en omvang van de risico’s gewaardeerd, alhoewel dit impliciet al eerder 

gebeurd zal zijn. Uit de interviews volgde eenduidig dat het inschatten 

van de kansen en gevolgen niet volgens een vaste systematiek of 

werkwijze gaat en vooral gebaseerd is op (gecombineerde) subjectieve 

inschattingen, bijvoorbeeld van de betrokken (assistent) business 

controller, beleidsadviseurs, managers of juristen.

“Het toekennen van de kansen en gevolgen in het bestand is 
eerlijk gezegd redelijk arbitrair. Er kijken meerdere mensen naar, 
maar het blijft tot op zekere hoogte willekeurig en gaat op basis 
van gezond verstand.”
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Met betrekking tot het kwantificeren van risico’s, was het beeld 

eenduidig dat dit binnen de juridische afdeling vooral door globale, 

kwalitatieve inschattingen gebeurt, gebaseerd op een combinatie 

van expertise, overleg, intuïtie en gezond verstand. Daarbij worden 

in voorkomende gevallen mogelijke nadelige gevolgen benoemd en, 

eventueel, daaraan verbonden bedragen, maar in discussies ligt hierop 

doorgaans niet de nadruk. Met betrekking tot het vaststellen van 

de kans dat een (juridisch) risico zich zal verwezenlijken, gaven de 

geïnterviewden aan dat in discussies eigenlijk nooit exacte percentages 

worden genoemd. Verwachting 4104 is daarmee bij de gemeente, net 

zoals bij de bank, niet bevestigd.

“Je maakt natuurlijk altijd inschattingen van de gevolgen en de 
kans dat iets zal gebeuren, maar dat laatste gaat niet echt in 
percentages.”

Op dit punt kwam in enkele interviews expliciet de eventuele invloed 

van biases aan bod, mede in relatie tot de mate van risicobereidheid 

(‘risk appetite’) van juristen.

“Juristen denken inderdaad misschien wat te vaak in worst-
case scenario’s en zijn daardoor soms onnodig risicomijdend. 
Anderzijds zien zij ook weer dingen waar andere afdelingen 
minder snel bij stil staan, zoals het belang om niet te vaak bij 
‘onze’ rechtbank met een kwalitatief mager dossier te staan.”

Risicobereidheid werd door business controllers in de interviews 

wel regelmatig genoemd, maar leek evenmin exact te worden 

gekwantificeerd. Eerder leek het te worden gebruikt als term waarmee 

risicomijding ter discussie werd gesteld.

Als algemeen beeld kwam naar voren dat geïnterviewden interne 

tegenspraak en kritische discussie het meest belangrijk achten om de 

104 Verwachting 4: Kansen, gevolgen en risicobereidheid zullen in de 

praktijk van juridisch risicomanagement vaak impliciet blijven, maar 

in zaken met een groot belang eerder en vaker worden geëxpliciteerd 

en gekwantificeerd.
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invloed van biases te beperken, of, meer in het algemeen, de kwaliteit 

van besluitvorming te vergroten. Het vierogenprincipe werd vanuit 

de juridische afdeling in de praktijk wel nagestreefd, maar blijkt niet 

altijd eenvoudig te realiseren. De enkelvoudige juridische bezetting op 

onderwerpen kan bij de gemeente als een belangrijke factor worden 

beschouwd die de mogelijke kwetsbaarheid voor biases verhoogt 

(thema 4).

“Veel inschattingen zijn echt complex en dan kun je makkelijk 
blinde vlekken hebben. Nog beter onderling sparren en elkaar 
kritisch bevragen is daarom belangrijk. De vaak enkele bezetting 
op thema’s is wat dat betreft een zwak punt.”

“Veel is enkel bezet. Dat is kwetsbaar en dat beseft iedereen ook. 
Dat wordt wel opgepakt; er wordt geprobeerd iemand naast te 
zetten.”

6.6.5 Methoden en instrumenten

Inleiding
Hiervoor beschreef ik al dat er binnen de gemeente vanuit de juridische 

afdeling veel documentatie beschikbaar is over juridische thema’s 

(§ 6.5.6). Met bepaalde organisatieonderdelen bestaan gedetailleerdere 

werkafspraken. Deze voorbeelden kunnen worden gezien als methoden 

en instrumenten van juridisch risicomanagement, waarvoor ik in 

mijn analyse van beleid, documentatie en de interviews aandacht had 

(thema 5). Uit de interviews kwam wel eenduidig het beeld naar voren 

dat veel van de documentatie op het intranet niet zeer frequent werd 

gebruikt en in sommige gevallen verouderd was.

Door juridische professionals werd tevens gewezen naar, onder 

andere, documentatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en ministeries, die beleidsprofessionals bij hun werk gebruiken en 

waar, vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement, een 

kwaliteitsbevorderende werking vanuit gaat. Vanuit de gemeente 

worden via verschillende gremia (zoals de G4) ook lobbyactiviteiten 

ondernomen om de inhoud van regelgeving in voor gemeenten gunstige 

zin te beïnvloeden.
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In de interviews met, met name de juridische professionals, speelde 

de verhouding tussen en invulling van de juridische advies- en 

controltaken een belangrijke rol. Daarbij lag de focus op de ‘reguliere’ 

lijnorganisatie en minder op deelname in project(teams). Vrijwel alle 

geïnterviewden gaven dat de juridische afdeling door de reorganisatie 

van de gemeente in 2013 haar vanzelfsprekende, formele positie kwijt is 

geraakt. In veel diensten of onderdelen was er voor de reorganisatie een 

verplichte juridische toets, of was er een jurist die als directiesecretaris 

(of vanuit een andere centrale positie), op veel belangrijke processen en 

besluiten zicht had. Deze professionals waren nauw bij de definitieve 

besluitvorming betrokken en konden dus een soort eindtoetsing 

verrichten, ook wanneer een verplichte juridische eindtoets ontbrak. 

In de huidige situatie is dit in veel organisatieonderdelen niet meer 

het geval. Er vindt nog wel een verplichte toets van bestuursadviezen 

door de businesscontroller plaats. Hiervoor is, als gezegd, een checklist 

met juridische aspecten beschikbaar, maar die blijkt weinig te worden 

gebruikt en is relatief onbekend. In het format voor de bestuursadviezen 

dat beleidsprofessionals kunnen gebruiken voor de voorbereiding van 

collegestukken is, zie ook hiervoor, geen aparte juridische paragraaf 

opgenomen. Ook niet-juridische professionals gaven aan dat zij de 

indruk hadden dat door de huidige structuur en werkwijze juridische 

aspecten niet altijd genoeg aandacht krijgen, of in ieder geval niet tijdig 

genoeg worden betrokken. Zij achtten zichzelf niet in staat om altijd alle 

relevante juridische aspecten te identificeren.

Tegen deze achtergrond ging het in de interviews veel over de wijze 

waarop de adviestaak in de praktijk door juridische professionals werd 

ingevuld. In de hiernavolgende paragrafen belicht ik verschillende 

aspecten van deze adviesrol.

Adviseren en organisatorische positie
De geïnterviewden gaven aan dat in belangrijke dossiers er vrijwel altijd 

wel advisering door een jurist plaatsvindt. Het karakter hiervan is, door 

het verdwijnen van de formele positie, wel minder zwaarwegend was 

geworden. De intensiteit of zwaarte van die juridische toetsing kan 

verschillen.
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“In de reorganisatie is bewust gekozen voor een systeem met 
relatief weinig processuele borging. In het begin vonden juridische 
professionals dat wel lastig. De juridische organisatie heeft hierop 
onder meer gereageerd door veel te investeren in de ontwikkeling 
van de adviesvaardigheden van juristen.”

“Bij bepaalde organisatieonderdelen, zoals grondzaken, is er 
nog wel een check, daar hebben ze de werkwijze van voor de 
reorganisatie voortgezet.”

“Door de reorganisatie zijn organisatieonderdelen erg autonoom 
geworden en wij zitten soms toch op redelijke afstand. Daardoor 
moeten wij moeite doen om bij te blijven. We hadden formeel 
positie en nu hebben we geen formele positie en moeten we dus 
eigenlijk positie terugwinnen. Dat doen we primair over de band 
van het gevraagde advies, de relatie en de verleiding, maar ik zou 
wel wat meer processuele borging willen zien.”

Verschillende professionals benoemden dat binnen de gemeente bij de 

reorganisatie wel erg de nadruk was komen te liggen op ‘één keer aan 

de bal’ (kort gezegd: bestuursadviezen en beleid altijd in één keer goed 

en niet meermaals adviseren op eenzelfde onderwerp), waarbij een soort 

taboe op interne controles en procedurele waarborgen was ontstaan. 

De organisatie werd op dit punt, impliciet of expliciet, nog als wat 

zoekende gekarakteriseerd.

“Ik denk dat de organisatie nog wel het evenwicht zoekt tussen 
niet teveel dichtregelen en het op belangrijke punten invoeren van 
processuele waarborgen.”

“Het is, zoals vaak bij reorganisaties, misschien wat door-
geschoten. De slinger lijkt nu weer wat terug te bewegen.”

Eenduidig kwam naar voren dat de basis-plussystematiek (§ 6.2.2), 

regelmatig werd ervaren als een factor die een nadelige invloed kan 

hebben op goede en volledige juridische advisering.
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“Ik vind de basis-plussystematiek niet erg prettig werken. 
Hebben alle stafdiensten overigens mee te maken en kom je 
misschien moeilijk weer vanaf. Inkoop- en aanbestedingsadvies is 
bijvoorbeeld ook advies, terwijl ik dat eerder in de basis zou hebben 
geplaatst.”

“Door de verrekeningssystematiek is juridisch advies bij een project 
regelmatig een van de laatste kostenposten, waarop dus het eerste 
bezuinigd wordt. Daardoor heeft juridisch advies soms maar op een 
deel betrekking, terwijl je over het geheel zou willen adviseren.”

In de interviews is, bij het bespreken van de beschikbare juridische 

capaciteit, door geïnterviewden regelmatig gewezen op de benchmark 

die door een adviesbureau is verricht over, kort gezegd, de staf- en 

adviesfuncties van de gemeente. Deze benchmark heb ik ingezien. 

De benchmark was inmiddels al verouderd en bij de nauwkeurigheid 

en vergelijkbaarheid had ik nog wel verschillende vraagtekens, maar mijn 

algemene indruk op basis van het onderzoek was wel dat de juristen zeer 

drukbezet zijn en hierdoor relatief weinig tijd hebben voor taken die tot 

het domein van juridisch control en proactief juridisch risicomanagement 

kunnen worden gerekend. Ook de juristen op concernniveau geven 

aan dat een belangrijk deel van hun tijd opgaat aan advisering in 

concrete casuïstiek en behandeling van acute problematiek. Juridische 

professionals benoemden het ‘vicieuze cirkel’-karakter van deze situatie: 

doordat er relatief weinig tijd is voor proactieve verbeteracties, ontstaan 

er onnodig veel – kleine of grotere – juridische problemen, waardoor 

juristen veel tijd kwijt zijn aan casusbehandeling en er weinig tijd 

resteert voor verbeteracties.

Ontwikkeling adviesvaardigheden juridische professionals
Als reactie op de verzwakte organisatorische positie door het wegvallen 

van verplichte adviseringen, is door de juridische afdeling vanaf 2013 

veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de adviesvaardigheden 

van de juristen advies en control, onder andere door trainingen, 

bijeenkomsten, enzovoort.
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“Ik denk dat een goede, proactieve invulling van de adviesrol bij 
veel juridische professionals steeds beter lukt, mede doordat we 
daar veel aandacht aan hebben besteed.”

“De juristen zijn op dat gebied mijns inziens echt gegroeid. 
Natuurlijk is er verschil in aanleg en karakter en is er nog 
ruimte voor verbetering, maar scholing en aandacht voor deze 
vaardigheden hebben in verschillende gevallen echt effect gehad.”

“Laten we eerlijk zijn: op onderdelen was verbetering noodzakelijk 
en zaten sommige juristen teveel in een klassieke, reactieve rol, 
terwijl de organisatie vooral behoefte heeft aan juridisch adviseurs 
die echt meedenken. Maar er is volgens mij een goede beweging. 
Op alle diensten en organisatieonderdelen valt natuurlijk wel iets 
aan te merken.”

Proactief-reactief adviseren
Veel van de werkzaamheden van de juridisch professionals advies en 

control bestaan in de praktijk dus uit gevraagd advies: de belangrijkste 

methode bij het juridisch risicomanagement. Binnen enkele onderdelen 

bestaan op onderwerpen wel vaste, processuele afspraken over het 

inschakelen van juridische expertise, maar een belangrijk deel van het 

werk vindt plaats op initiatief van organisatieonderdelen. Het algemene 

beeld was dan ook dat verwachting 5105 bij de gemeente inderdaad werd 

bevestigd.

“Juristen advies en control zijn in de praktijk primair adviseur en 
doen veelal gevraagd advies. Het echte juridisch controlwerk zit 

eigenlijk alleen nog op concerniveau.”

“Veel van wat ik doe vanuit mijn rol is inderdaad wel control, 
maar valkuil is om zelfs vanuit een duidelijke controlrol teveel 

105 Verwachting 5: Veel methoden en instrumenten die in de praktijk 

door juridische afdelingen worden gebruikt zullen nog een reactief 

karakter hebben. Proactieve methoden en geavanceerde instrumenten 

zullen minder vaak worden ingezet.
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meegezogen te worden in de adviesrol. Die is ook vaak urgent, 
inhoudelijk en daarmee interessant.”

“Veel juridisch adviseurs werken in de praktijk behoorlijk 
casuïstisch en verrichten eigenlijk weinig activiteiten met een 
meer controlkarakter. Meer proactieve activiteiten naar de rest 
van de organisatie zou goed zijn, ook om hierdoor de juridische 
antenne bij de niet-juridische professionals te bevorderen. 
Gebeurt overigens wel, maar kan beter. Capaciteitsgebrek speelt 
daarbij wel een belangrijke rol.”

“Control wordt binnen Juridische zaken wordt meer een beetje 
als de ‘nee-zegrol gezien’. Mijn indruk is dat control als minder 
leuk wordt ervaren. Terwijl het natuurlijk wel belangrijk is.”

“Door het gevraagde advies heb ik wel eens het idee dat in ons 
organisatieonderdeel het juridisch advies vaak wat teveel op 
detailniveau zit en vooral operationeel van karakter is, terwijl de 
echte risico’s meer op tactisch en strategisch niveau zitten.”

“Ik hoor natuurlijk veel, ook vanuit landelijke netwerken, heb 
periodiek overleg, enzovoort. Op basis daarvan bespreek ik 
regelmatig dingen met collega’s, maar veel van wat ik doe is toch 
gevraagd adviseren. In de kern is dat inderdaad reactief.”

Met betrekking tot het vergaren van informatie over de activiteiten 

en (nieuwe) initiatieven in de organisatie werd eenduidig gewezen 

op het belang van veel (informeel) contact met professionals uit het 

organisatieonderdeel, onder andere door het fysiek aanwezig zijn op 

de afdeling. Ook werd soms aangeschoven bij werkoverleggen, of 

vond periodiek overleg plaats met de businesscontroller. Dergelijke 

activiteiten hebben een meer proactief karakter. Het drinken van een 

‘functionele kop koffie’ (een gesprek zonder agenda) met sleutelspelers 

binnen een organisatieonderdeel om op de hoogte te blijven van 

activiteiten, werd door geïnterviewden als nuttig beschouwd, maar 

erkend werd dat dit over het algemeen te weinig gebeurde. Tijdgebrek 

is daarbij een factor, maar de indruk was ook dat dit geen vaste plek 
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heeft in de denkwijze van de juristen. Het aantal geïnterviewden was 

echter te klein om deze conclusie goed te kunnen staven.

“Je zou meer proactief bezig moeten zijn en vooraf voorlichten, 
adviseren en dergelijke, om problemen te voorkomen. De 
functionele kop koffie is daarbij heel belangrijk. Dat doen we denk 
ik te weinig. Relaties zijn heel belangrijk; ik probeer daar zelf veel 
aandacht aan te besteden. Dat betekent dat je ook af en toe eens 
gaat praten wanneer er niet direct een aanleiding voor is.”

Op basis van de interviews was het beeld dat bij belangrijke 

ontwikkelingen in regelgeving het vanzelfsprekend is dat organisatie-

onderdelen juridische expertise vroegtijdig betrekken. Deze vroegtijdige 

betrokkenheid heeft dan een proactief karakter. Zoals verwacht 

(§ 3.7.5) werd het volgen van ontwikkelingen in de regelgeving en de 

daaruit voortvloeiende advisering door juridische professionals als 

een belangrijke proactieve methode gezien. Geïnterviewden wezen 

hierbij ook op het belang van overleggen met andere gemeenten, 

koepelorganisaties en congressen om informatie over nieuwe 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving te krijgen.

Het initiatief om met betrekking tot een specifieke casus wel of geen 

juridische expertise in te schakelen, ligt in de praktijk veelal bij (de 

beleidsadviseur van) een organisatieonderdeel. Zelfs verordeningen, 

beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking kunnen in de 

praktijk passeren, zonder dat er een juridisch adviseur bij betrokken is.

“Ja, het gaat wel om de uitzonderingen, maar het gebeurt. 
Potentieel kunnen daardoor forse, verborgen risico’s bestaan. 
Het is immers complex werk.”

“Ik zie bij projecten wel eens dat er bijvoorbeeld een bebouwde 
kom aangepast moet worden. Dat is een besluit van algemene 
strekking en kan relevante gevolgen hebben voor inwoners. Dat 
zie ik nu wel eens passeren zonder dat de wettelijke grondslag 
wordt genoemd. Daar zou een advocaat best eens op kunnen 
aanslaan en dat kan gevolgen hebben. Vraag is dan ook snel of aan 
alle andere, procedurele vereisten e.d. wordt voldaan. Dergelijke 
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dingen kunnen dan weer overleg vereisen om glad te trekken, 
vertragingen te voorkomen, enzovoort.”

Op concernniveau en vanuit het bureau van de gemeentesecretaris vindt 

er op bestuursadviezen soms toch nog wel een informele, juridische 

eindtoets plaats.

“Wij komen soms nog wel eens iets tegen dat we er dan uit 
moeten halen, omdat het juridisch niet aan de maat is.”

“Enerzijds geloof ik niet in allerlei checks procedureel 
verplicht stellen. Tegelijkertijd hoor ik via (het bureau van) de 
gemeentesecretaris ook wel eens vragen of iets nu wel voldoende 
juridisch gecheckt is. Het is goed om dergelijke gevallen te 
monitoren en te bezien hoe dat, zo nodig, verbeterd kan worden.”

Databeheer
In verschillende interviews, met name met de juridische professionals, 

kwam naar voren dat de kwaliteit van de administratie van juridisch 

relevante informatie belangrijk is om risico’s tijdig te onderkennen 

en/of te beheersen. Recent heeft de gemeente veel inspanningen 

verricht om de contractadministratie en het contractmanagement 

te verbeteren. Het contractmanagement is hierbij verdeeld over drie 

verschillende systemen (inkoop, personeel en overig). De verwachting is 

dat hierdoor onnodige risico’s, zoals het onopgemerkt laten verstrijken 

van verlengingstermijnen, beter vermeden kunnen worden. Ook het 

actueel houden van het mandaten- en bevoegdhedenregister werd als 

een relevant element genoemd. Er bestond bij de juridische afdeling 

een wens om meer van digitale instrumenten gebruik te maken om 

juridische processen te ondersteunen. Tijdgebrek werd ook hier als 

belangrijke reden genoemd dat dit nog niet in de gewenste mate 

gebeurde. In het algemeen werd het beheer van juridisch relevante data 

als voor verbetering vatbaar beoordeeld.

Juridisch bewustzijn en scholing
Het juridisch bewustzijn bij niet-juridische professionals werd in de 

interviews steeds kortheidshalve aangeduid met de ‘juridische antenne’. 

Juist omdat er binnen de gemeente veel sprake is van gevraagd advies 
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– en het initiatief voor inschakeling van juridische expertise dus vaak 

van andere professionals moet komen – werd deze juridische antenne 

als belangrijk gezien. Ook niet-juridische professionals vroeg ik naar 

de mate waarin zij dachten dat zij of hun collega’s zelf over voldoende 

juridisch bewustzijn beschikten. Het oordeel was eenduidig dat er veel 

ruimte is voor verbetering.

“Centraal ben ik goed aangesloten en loopt er veel goed, maar 
er gebeurt veel decentraal. Daar zie ik collega’s wel eens basale 
steken laten vallen door een slechte juridische antenne. Het gaat 
dan doorgaans wel om kleinere zaken, maar het kan wel veel werk 
kosten om te herstellen.”

“Een aantal beleidsadviseurs heeft zeer veel ervaring en een 
goede juridische antenne. Bij anderen heeft een incident soms een 
positieve uitwerking. Dan ben je, bij wijze van spreken, bijna blij 
als er een keer iets misgaat.”

“Ik vind juridische aspecten in mijn functie als businesscontroller 
een complex onderwerp, omdat ik weet dat het mij aan expertise 
ontbreekt, terwijl het wel tot het controlspectrum hoort.”

“In het algemeen wordt – niet alleen met betrekking tot juridische 
kennis – vaak veel bekend verondersteld, terwijl het dat natuurlijk 
niet is. Zelf heb ik eigenlijk recent pas, door het werken aan 
bepaalde projecten, meer zicht gekregen op het juridische, 
terwijl ik hier toch al lang werk. Het kan mijns inziens bij allerlei 
beleidsmensen op zich beter en dat lijkt mij ook vanuit het 
perspectief van risicomanagement nuttig.”

“Beleidsmedewerkers zijn bij bestuursadviezen zeker in staat om 
inhoudelijk verantwoorde, logische en verzorgde bestuursadviezen 
te schrijven. Ze missen echter juridische expertise. Juridische 
aspecten kunnen in details verstopt zitten en zijn niet altijd voor 
de hand liggend; denk aan wettelijke grondslagen, bevoegdheden, 
mededingingsaspecten, enzovoort. Financiële aspecten en 
beleidsaspecten zijn over het algemeen wellicht meer voor de 
hand liggend en ‘common sense’.”
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“Het juridisch bewustzijn is over het algemeen mijns inziens niet 
hoog genoeg. Daar is zeker ruimte voor verbetering.”

In dit kader werd eenduidig gewezen op verschillen tussen domeinen, 

met name tussen het fysieke domein en het sociale domein.

“In fysieke domeinen worden juridische kaders en procedures over 
het algemeen meer als logisch en natuurlijk beschouwd. In het 
sociaal domein worden ze eerder ter discussie gesteld.”

“In sociaal domein worden regels wel eerder als belemmerend 
gezien. Enerzijds logisch, want er was (te)veel bureaucratie en 
regels staan soms ook in de weg. Vaak kan er echter omheen 
worden gewerkt. De positieve aspecten en het besef dat regels 
kunnen helpen bij het bereiken van beleidsdoelstellingen blijven 
echter wel wat onderbelicht.”

“Ik ben zelf geen jurist, maar soms vind ik het besef dat we een 
publieke organisatie zijn, die rechten en plichten van burgers 
bepaalt, teveel ontbreken. De basis van ons handelen berust op 
bevoegdheden die door het recht worden toegekend; daar zijn 
collega’s zich niet altijd van bewust. Dat brengt op zichzelf al 
risico’s met zich mee.”

“Ik zie wel dat veel beleidsadviseurs regels soms vooral als 
belemmerend ervaren. Dan worden regels gezien als hobbels die 
in de weg staan bij het bereiken van het doel en wordt minder 
gezien wat regels kunnen bijdragen. Dan krijg je soms een wij-
zijtegenstelling tussen juristen en beleidsadviseurs. Dat is niet 
productief. We moeten enerzijds gaan zien dat regels belangrijk 
zijn (gelijk speelveld, rechtenscheppend voor burgers, enzovoort), 
anderzijds moeten we scherp hebben wat we van juridisch 
adviseurs verwachten.”

Juridische professionals benoemden dat er verschillende instrumenten 

worden ingezet om het juridisch bewustzijn bij de niet-juridische 

professionals te bevorderen. Voorbeelden zijn de juridische informatie 

op het intranet en de checklist voor juridische aandachtspunten bij 
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de business controllers. Juridische professionals geven incidenteel 

presentaties aan andere afdelingen op relevante onderwerpen. 

Incidenteel vinden ook gerichte scholingsbijeenkomsten plaats voor 

niet-juridische professionals, maar dit gebeurt niet structureel of 

intensief. Er bestaat hiervoor echter geen uitgewerkt beleid. In het 

algemeen was het beeld dat er op dit gebied niet zoveel gebeurt als door 

veel juridische professionals, maar ook niet-juridische professionals, 

wenselijk wordt geacht.

“Elke gemeentelijke professional die op een bepaald niveau 
werkzaam is, zou een bepaalde bestuursrechtelijke basiskennis 
moeten hebben. Dat is nu nog zeker niet het geval.”

“Ook de meer uitvoerende professionals, die op straat hun werk 
doen, zou je best kunnen helpen met wat uitleg. Natuurlijk wel 
aangepast aan hun taken en werkzaamheden, maar het zou nog 
wel eens best wat werk kunnen schelen.”

“Met betrekking tot de checklist voor de business controllers 
is wat uitgebreidere scholing waarschijnlijk wenselijk. In het 
algemeen kan hun juridisch bewustzijn wel omhoog. Dat is 
geen verwijt en ze hoeven de rol van een jurist zeker niet over te 
nemen, maar het is wel goed om hun juridische antenne verder te 
ontwikkelen.”

“Ik vind van mijzelf dat ik mij op juridische aspecten nog meer zou 
kunnen ontwikkelen. Het is tijdgebrek, maar het wordt ook niet als 
urgent gezien.”

Legal audits
Waar in de beleidsdocumentatie van de juridische afdeling het 

verrichten van legal audits als een belangrijk instrument werd genoemd 

(§ 6.5), wordt dit instrument in de praktijk beperkt ingezet. Op enkele 

onderwerpen werden wel voorbeelden van auditachtige activiteiten 

genoemd, maar deze hadden een relatief beperkte reikwijdte. De 

laatste, grotere audit vanuit juridisch perspectief dateerde alweer van 

enkele jaren geleden. Tijdgebrek werd hierbij als de belangrijkste factor 

genoemd.
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“We hebben het al een tijd op de lijst staan, maar het komt er in de 
drukte simpelweg niet van.”

Geïnterviewden waren evenwel eenduidig dat periodieke audits nuttig 

zouden kunnen zijn en eigenlijk vaker zouden moeten worden ingezet. 

Daarbij werd wel gewezen op het feit dat het bij organisatieonderdelen 

wellicht niet altijd even goed zou worden ontvangen.

“Kan als een ‘razzia’ voelen en helaas niet als ‘fijn dat jullie even 
komen kijken, zodat we een verbeterslag kunnen maken’.”

6.6.6 Negatief adviseren
In de interviews met de juridische professionals besprak ik hoe er 

wordt gereageerd als er vanuit de juridische afdeling wordt geadviseerd 

dat een bepaalde activiteit niet, of niet in de gewenste vorm, kan 

plaatsvinden (thema 6). Bevestigd werd dat dergelijke negatieve 

adviezen met enige regelmaat werden gegeven. Zoals hiervoor al 

uitgebreid toegelicht, hebben juridische professionals bij de gemeente 

geen formele mogelijkheden om beslissingen tegen te houden. In 

bezwaar- en beroepsprocedures hebben juristen wel een zware stem 

in procedurele beslissingen (wijze van verweer voeren, hoger beroep 

instellen, enzovoort). Vanuit het perspectief van risicomanagement 

zouden juridische professionals, wanneer zij een bepaalde beslissing of 

initiatief te risicovol achten, in de visie van F&C kunnen escaleren naar 

de business controller. Op basis van de interviews is de indruk dat er in 

de praktijk, in gevallen waarin er discussie is over bepaalde initiatieven, 

niet scherp in formele lijnen wordt gedacht. Wanneer er een verschil 

van inzicht is, wordt er binnen de juridische afdeling geëscaleerd (naar 

het management van de juridische afdeling, of de concernjurist of 

juridisch concerncontroller). Min of meer automatisch wordt hierbij dan 

ook de business controller in de discussie betrokken, als belangrijke 

stakeholder.

Het algemene beeld was dat juridische professionals aangaven dat 

er wel naar hen geluisterd werd, maar dat juridische adviezen niet 

automatisch worden opgevolgd.
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“Financiële knelpunten hebben doorgaans direct aandacht van het 
bestuur. Over juridische knelpunten (we voldoen niet aan…) wordt 
soms redelijk makkelijk heen gestapt. Dat is eigenlijk raar en kan 
verbeteren. In het algemeen ook lastig voor juridisch control om 
daarmee om te gaan.”

Binnen de juridische afdeling was het voorkomen van ‘shopgedrag’ bij 

medewerkers op zoek naar een gunstig juridisch advies een terugkerend 

onderwerp van gesprek. Verschillende geïnterviewden gaven aan te 

hebben meegemaakt dat niet-juridische collega’s bij meerdere juristen 

om advies vroegen, in de hoop zo een ander, positiever advies te krijgen. 

Soms werd de vraag hierbij licht gewijzigd. Ook het voorleggen van een 

specifieke juridische vraag (bijvoorbeeld: ‘ik wil alleen weten of we deze 

bepaling mogen hanteren’), zonder een totaalbeeld te schetsen, werd 

verschillende malen genoemd. In een enkel geval werd genoemd dat er 

vanuit dezelfde beweegredenen door een organisatieonderdeel extern 

juridisch advies werd gezocht.

Geïnterviewden waren van oordeel dat de gemeente qua naleving van 

normen een behoorlijk hoog niveau haalt, maar dat, gegeven de grote 

hoeveelheid regelgeving, 100% compliance in de praktijk niet mogelijk 

is. Daarbij werd, impliciet of expliciet, wel altijd aangegeven dat er 

hierbij duidelijke ondergrenzen bestaan en dat het niet gaat om het 

negeren van essentiële normen.

“Het is gewoon heel complex om altijd aan alle normen te voldoen. 
Uiteraard moeten we wel rechtsstatelijk blijven handelen. Als iets 
echt niet kan, of duidelijk niet in de geest van de regeling is, is het 
voor ons als publieke organisatie niet acceptabel. Dat besef wordt 
wel breed gedeeld.”

Juridische professionals leken vanuit het karakter van een publieke 

organisatie wel te streven naar een hoog niveau van naleving van 

wettelijke normen. Daarbij werd aangegeven dat sommige juridische 

professionals hierin te detaillistisch konden worden. Dit kon in de 

visie van deze geïnterviewden de effectiviteit als adviseur en van het 

juridisch risicomanagement kan ondergraven. Een afdeling kan door 

een dergelijke opstelling een neiging krijgen om de juridisch adviseur in 
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volgende gevallen niet meer te betrekken. Verschillende geïnterviewden 

gaven, los van elkaar en ongevraagd, aan dat juristen advies en control 

sterk verschillen in de mate waarin zij ‘erop staan’ dat adviezen worden 

opgevolgd en/of monitoren of dit gebeurt.

“Sommigen stellen: ik geef een advies en als dat niet 
wordt opgevolgd is het de verantwoordelijkheid van het 
organisatieonderdeel. Anderen zijn fanatieker en volgen 
intensiever of dit gebeurt.”

6.7 Conclusies

Vanuit het onderzoeksperspectief, kan het juridisch risicomanagement 

bij de gemeente, door de hoge mate van regulering, veelheid aan 

wettelijke taken, diversiteit en aard van externe relaties en gelaagdheid 

van de organisatiestructuur als complex worden gekenschetst. Waar 

de gemeente ten opzichte van de bank het ‘voordeel’ heeft dat zij niet 

in verschillende jurisdicties opereert, heeft zij vanuit het perspectief 

van juridische risico’s het ‘nadeel’ van het brede takenpakket en de 

bijzondere aard van de publiekrechtelijke relaties. De regelgeving op 

het gebied van risicomanagement is voor de gemeente wel veel minder 

uitgebreid en bevat slechts enkele hoofdverplichtingen. De gemeente 

heeft dit zelf vertaald naar beleid dat, blijkens documentatie en de 

visie van de afdeling F&C, streeft naar integraal risicomanagement. 

In de praktijk is dit echter nog vooral financieel georiënteerd en 

gekoppeld aan de berekening van het weerstandsvermogen en de 

financiële cyclus. In de documentatie van de juridische afdeling is er 

wel aandacht voor de beheersing van juridische risico’s, kwaliteitszorg 

en control, maar een duidelijke aansluiting met de algemene 

risicomanagementsystematiek ontbreekt. Er is in de juridische 

documentatie bijvoorbeeld geen duidelijk of consistente aansluiting met 

de in de risicomanagementsystematiek gehanteerde risicocategorieën.

Daarmee is er bij het (juridisch) risicomanagement nog sprake van een 

‘silomatige’ benadering en heeft het nog geen integraal karakter, zie ook 

hierna. De relatieve vrijheid die de gemeente heeft bij de inrichting van 

het risicomanagement, lijkt daarmee in de praktijk impact te hebben 
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op de organisatie en inrichting van het risicomanagement en biedt een 

verklaring voor het verschil in uitgebreidheid van het beleid tussen de 

bank en de gemeente. Verwachting 1 is daarmee bevestigd.

De risicomanagementsystematiek bevat de elementen van 

bekende risicomanagementmethoden. Alhoewel dit in de Nota 

Risicomanagement & weerstandsvermogen niet expliciet wordt 

genoemd is de 3loD-systematiek een onderliggend principe. De 

control- en auditprofessionals kennen dit model, maar bij de juridische 

professionals is het vrijwel onbekend (verwachting 2). Wanneer de 

activiteiten van de juridische professionals moeten worden geduid 

in het 3loD-model, verricht een relatief groot percentage juridische 

professionals (ca. 20-30%) bij de gemeente werkzaamheden die 

zeer dicht op de uitvoering staan en als eerstelijnswerkzaamheden 

zouden kunnen worden getypeerd. Dit geldt vooral voor de decentraal 

gepositioneerde professionals en hangt samen met de bijzondere 

aard van de gemeente als publiekrechtelijke organisatie (waarbij het 

primaire proces zeer sterk juridisch gekleurd is). Ook werkzaamheden 

van de juristen advies en control zijn regelmatig nauw verweven met 

het primaire proces (‘line 1b’). Beperkte capaciteit en het daaruit 

voortvloeiende tijdgebrek, gecombineerd met een relatief zwakke 

organisatorische positie, lijken de belangrijkste oorzaken dat aan 

activiteiten met een tweedelijnskarakter niet zo vaak wordt toegekomen 

als volgens het beleid van de juridische afdeling gewenst is.

Bij de analyse van het interne beleid heb ik stilgestaan bij de definitie 

van juridisch risico die binnen de gemeente wordt gehanteerd. 

Een relevant verschil met de bank, zie uitgebreider hoofdstuk 8, is 

daarbij dat binnen de gemeente wel over juridische risico’s wordt 

gerapporteerd. Dit is een eerste bevestiging van de verwachting (3) 

dat de praktijk rondom (het hanteren van) definities van juridisch 

risico gevarieerd is. Zoals uitgebreid toegelicht, opent zich door de 

overlap met andere risicocategorieën in theorie de mogelijkheid van 

dubbele rapportage (§ 6.5). Dit kan volgens de literatuur als onwenselijk 

worden beschouwd. Het ontbreken van centrale afstemming bij het 

classificeren van gebeurtenissen in risicocategorieën, zorgt ervoor 

dat in de huidige situatie niet gegarandeerd kan worden dat dubbele 

rapportage wordt vermeden. Aanscherping van risicosystematiek 
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en -beleid zijn hier wenselijk. De beperkte bekendheid van de 

risicomanagementsystematiek en de risicocategorieën is in de huidige 

situatie nadelig voor de effectiviteit van het risicomanagement. 

Het verdient aanbeveling deze bekendheid te vergroten.

Eenduidig bleek dat kansen, gevolgen en risicobereidheid bij het 

juridisch risicomanagement doorgaans niet worden gekwantificeerd. 

De verwachting (4) dat dit in zaken met een groot belang regelmatig 

voor zou komen is daarmee niet bevestigd. Daarmee wordt een nuttige 

maatregel voor debiasing in de praktijk niet ingezet (§ 2.3.2).

Uit de interviews kwam als algemeen beeld naar voren dat juridische 

professionals soms, mogelijk onder invloed van de availability bias, teveel 

denken in worst case scenario’s. Verder werd de vaak enkele bezetting 

(één juridische professional per rechtsgebied) gezien als een van de 

belangrijkste factoren die bij de gemeente kan leiden tot een verhoogde 

kwetsbaarheid voor de invloed van biases (thema 4).

De relatief zwakke positie van de juridische afdeling en het doorgaans 

onverbindende karakter van de advisering ervoor zorgt dat een 

eventueel – gedeeltelijk – negatief advies niet vanzelfsprekend wordt 

opgevolgd (thema 6). Geïnterviewden gaven aan dat juridische 

professionals hiermee verschillend omgaan. Waar sommige professionals 

in dit geval geen extra moeite ondernemen en de verantwoordelijkheid 

voor het al dan niet opvolgen van het advies volledig bij het betreffende 

organisatieonderdeel laten, zijn andere professionals volhardender en 

proberen zij via verschillende wegen er voor te zorgen dat hun advies 

wordt opgevolgd.

Naar juridische adviezen wordt binnen de gemeente geluisterd, maar 

het (volledig) opvolgen van adviezen van juridische professionals is 

geen vanzelfsprekendheid. Het beeld is wel dat er bij gemeentelijke 

professionals en organisatieonderdelen een redelijk sterke neiging 

en bereidheid is om compliant te handelen. Daarvoor kunnen 

verschillende verklarende factoren worden aangewezen. Er lijkt 

binnen de organisatie een behoorlijke mate van bewustzijn dat de 

gemeente, door de laagdrempelige bezwaar- en beroepsmogelijkheden, 

eenvoudig in een juridische procedure kan geraken. De bezwaar- en 
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beroepsfunctie fungeert ook als een belangrijke en – relatief – snelle 

feedbackfunctie met betrekking tot juridische risico’s. Veel processen 

binnen de gemeente kennen een lange historie en hebben te maken 

gehad met bezwaar- of beroepsprocedures, aan de hand waarvan 

aanpassingen hebben plaatsgevonden. Bij de inrichting van belangrijke 

processen wordt in de praktijk altijd juridische expertise betrokken. 

Vanuit de publieke taak lijkt het besef van de noodzaak tot integer 

en burgervriendelijk handelen breed verspreid. Daarmee kan het 

risicoprofiel van eerstelijnsactiviteiten, bijvoorbeeld in vergelijking met 

een organisatie waar eerstelijnsprofessionals commerciële motieven 

hebben om de randen van de wet op te zoeken en risicovolle initiatieven 

te starten, als relatief laag worden beschouwd. Over het algemeen 

beoordeelden veel geïnterviewden de algemene stand van zaken met 

betrekking tot de omgang met juridisch risico’s, zonder mogelijkheden 

tot verbetering te weerspreken, dan ook als voldoende.

Er zijn bij deze conclusies wel verschillen tussen de domeinen binnen 

de gemeente, vooral op het gebied van het juridisch bewustzijn (§ 6.6.5). 

Geïnterviewden gaven eenduidig aan dat in de fysiek georiënteerde 

domeinen, zoals ruimtelijke ordening en vastgoed, juridische kaders 

als vanzelfsprekender worden ervaren. In meer sociaal georiënteerde 

domeinen worden regels eerder als belemmerend en formalistisch 

gezien. Het gaat hierbij om een globaal beeld, waaraan in concrete 

situaties maar beperkt voorspellende waarde kan worden toegekend. 

Verschillen tussen persoonlijkheden, professionele achtergrond en 

ervaring en de aard van de regels in kwestie zijn dan immers ook 

relevante factoren. Een deel van de structurele verschillen tussen 

organisatieonderdelen laat zich mogelijk verklaren door objectieve 

factoren, zoals een verschil in doelgroepen. Waar in sociale domeinen 

de doelgroep doorgaans bestaat uit burgers, bestaat deze in het fysieke 

domein ook uit meer zakelijk ingestelde partijen met grote belangen, 

meer (economische) middelen en professionele juridische bijstand, die 

snel bereid kunnen zijn tot procederen. Alhoewel individuele burgers 

vanzelfsprekend zeer mondig, assertief en zakelijk ingesteld kunnen 

zijn en zich van professionele juridische bijstand kunnen voorzien, 

bestaat een deel van de doelgroep van het sociaal domein uit burgers 

uit kwetsbare doelgroepen, die minder snel (of minder professioneel) 

klachten of bezwaren indienen. Bovendien is zeer relevant dat er in het 
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fysieke domein bij besluiten vaak sprake is van derde-belanghebbenden, 

terwijl dit in het sociaal domein maar beperkt het geval is. Verder is er 

vanzelfsprekend een belangrijk verschil in doelstellingen en achtergrond 

van professionals bij de verschillende organisatieonderdelen.

Ten aanzien van negatieve advisering werden bij de gemeente bij niet-

juridische professionals verschillende tactieken – vergelijkbaar met die bij 

de bank – gerapporteerd om zo gunstig mogelijke adviezen te verkrijgen: 

‘shoppen’ bij verschillende juristen, het voorleggen van gedetailleerde 

juridische vragen zonder context en het terugdringen van een advies van 

een juridische professional tot de juridische aspecten.

Net als in het vorige hoofdstuk, behandel ik tot slot verwachting 5 

en 7 gezamenlijk. In het kader van de gevalsstudie heb ik de inzet 

van methoden en instrumenten van juridisch risicomanagement 

geanalyseerd. Bij de reorganisatie in 2013 is een belangrijke ‘hard control’ 

(een verplichte juridische toets) in veel organisatieonderdelen afgeschaft. 

Daarmee is het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het inroepen 

van juridische expertise primair belegd bij niet-juridische professionals. 

Mede hierdoor was in de structuur en werkwijze van de gemeente 

gedurende de onderzoeksperiode gevraagd advies de belangrijkste 

methode. In veel belangrijke dossiers wordt daadwerkelijk advies 

gevraagd, ook al is de verplichting om dit te doen weggevallen. Dit is een 

bevestiging dat er binnen de organisatie, alhoewel op onderdelen voor 

verbetering vatbaar, sprake is van een redelijk groot juridisch bewustzijn. 

Toch kunnen incidenteel gemeentelijke verordeningen worden vast-

gesteld zonder juridische toets, hetgeen vanuit het perspectief van 

juridisch risicomanagement als zeer onwenselijk kan worden bestempeld.

De centrale juridische afdeling heeft, in een reactie op de reorganisatie 

en de gewijzigde positie, vanaf 2013 sterk ingezet op het verbeteren van 

de adviesvaardigheden van de juristen advies en control. Dit lijkt volgens 

verschillende geïnterviewden effect te hebben. Kanttekening blijft dat 

advies regelmatig te laat of te beperkt kan worden gevraagd. De basis-

plussystematiek kan hierbij een negatief effect hebben. Alhoewel grote 

‘juridische ongelukken’ relatief zeldzaam zijn, gaven veel geïnterviewden 

aan dat herstelwerk en onnodige vertragingen wel regelmatig voorkomen.
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Tegen deze achtergrond lag mijn focus bij de interviews op de invulling 

van de adviesrol door juridische professionals. Daarbij werd, evenals 

bij de bank, het belang van goede persoonlijke relaties en kennis van 

het organisatieonderdeel benadrukt. Er werd wel aangegeven dat er 

vaak te weinig tijd beschikbaar was om echt in relaties te investeren, 

bijvoorbeeld door zogenaamde ‘functionele koppen koffie’. Tegelijkertijd 

werd aangegeven dat het belang hiervan bij juristen nog meer op de 

radar kan staan.

Juridische professionals worden bij de gemeenten doorgaans vroegtijdig 

betrokken bij projecten rondom invoering nieuwe regelgeving en 

zien het zelf als hun taak om ontwikkelingen op dit gebied proactief 

te monitoren. Op onderdelen wordt vanuit de juridische afdeling 

modeldocumentatie ingezet, die als proactief kan worden getypeerd. De 

gemeente onderneemt ook (proactieve) lobbyactiviteiten, maar deze zijn, 

in vergelijking met de bank, minder intensief van aard en de juridische 

afdeling is hierbij veel minder direct betrokken. De meest voorkomende 

methode van juridisch risicomanagement bij de gemeente is gevraagd 
advies. Dit kan als een reactieve methode worden zien, die het gevaar 

inhoudt dat advies niet of niet tijdig wordt gevraagd. Verwachting 5, 

inhoudende dat vooral reactieve methoden en instrumenten worden 

ingezet, is daarmee voor de gemeente bevestigd. De juridische 

organisatie heeft over het algemeen wel een wens tot meer processuele 

waarborgen en inzet van meer proactieve methoden en instrumenten, 

waarbij ook inzet van digitale ondersteuning op deelgebieden een rol 

zou kunnen spelen. Beperkte capaciteit lijkt een belangrijke reden 

dat dit nog niet lukt. Ter verduidelijk zijn de voornaamste methoden 

en instrumenten die bij de gemeente worden ingezet hierna in het 

kwadrant van § 3.7.5 geplaatst.
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Figuur 20 Voornaamste methoden en instrumenten van 

juridisch risicomanagement bij de gemeente, 

geplaatst in het kwadrant
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Ter verduidelijking zijn de modeldocumentatie en de advisering over 

nieuwe regelgeving, op grond van hun proactieve karakter, groen 

gekleurd. Gevraagd advies heeft een reactief karakter en is oranje 

gekleurd. Omdat deze laatste methode binnen de gemeente veruit het 

belangrijkste is, scoort de gemeente niet hoog op proactiviteit.

De andere indicatoren voor volwassen juridisch risicomanagement 

(thema 7) zijn: systematiek, integraliteit, juridisch bewustzijn binnen 
de organisatie en integratie in strategische besluitvorming. Er is 

binnen de gemeente geen sprake van een uitgewerkt beleid voor 

juridisch risicomanagement. Alhoewel er op deelonderwerpen sprake 

is van een systematische benadering, bijvoorbeeld door aanwezige 

modeldocumentatie of vaste werkprocessen, kan de mate van 

systematiek in het algemeen als beperkt worden beoordeeld. Het 

risicomanagement is nog sterk silomatig georganiseerd en berust vrijwel 

volledig bij de financiële afdeling. De juridische professionals zijn niet 
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bekend met de risicosystematiek en de betrokkenheid van de juridische 

afdeling is zeer gering. Er is derhalve vrijwel geen verbinding tussen het 

algemene risicomanagement en het juridisch risicomanagement, leidend 

tot een lage score op integraliteit.

Door het publieke karakter, lijkt het juridisch perspectief in veel gevallen 

wel een rol te spelen binnen de gemeentelijke besluitvorming (integratie 
in strategische besluitvorming). Bovendien lijkt er een redelijke mate 

van juridisch bewustzijn aanwezig, zie ook hiervoor. Wanneer de score 

op deze factoren wordt gecombineerd, is de conclusie dat er bij de 

gemeente sprake is van beperkt volwassen juridisch risicomanagement. 

Alhoewel een gedegen vergelijking met het verleden vanuit de 

onderzoeksopzet niet mogelijk is, lijkt er daarbij – sinds de reorganisatie 

en de verminderde aandacht voor juridische kwaliteitszorg en juridische 

borging die hierop is gevolgd –, sprake van afgenomen volwassenheid 

(verwachting 7).
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7.1 Inleiding

De derde gevalsstudie is verricht bij een groot universitair medisch 

centrum (verder: het umc). Ook deze organisatie opereert in een 

sterk gereguleerde omgeving. Relevante regulering heeft onder 

andere betrekking op de kwaliteit en inhoud van zorgverlening, 

zorgfinanciering, het verrichten van medisch-wetenschappelijk 

onderzoek en het beschermen van de intellectuele eigendom die in het 

kader van dit onderzoek wordt ontwikkeld, zie ook hierna.

Het umc is een van de acht universitaire medische centra (umc’s) in 

Nederland. Umc’s onderscheiden zich van algemene ziekenhuizen door 

de verbondenheid tussen de medische faculteit van een universiteit 

en het ziekenhuis. De umc’s hebben als algemene doelstelling 

om bij te dragen aan de verbetering van de gezondheidszorg door 

wetenschappelijk onderzoek te verrichten, de meest complexe zorgtaken 

te verrichten (topreferente en topklinische zorg) en kennis te verspreiden 

aan (toekomstige) zorgverleners via onderwijs.106 De umc’s zijn verenigd 

in de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), die 

optreedt als belangenbehartiger. In totaal zijn de umc’s de werkgever 

van ruim 65.000 mensen.

In de woorden van de NFU staat de Nederlandse gezondheidszorg 

onder grote druk.107 Vergrijzing, toename van het aantal chronisch 

106 www.nfu.nl/img/pdf/14.6719_Rathenau_Feiten_en_Cijfers_

umcs_2014.pdf.

107 www.nfu.nl/umc/veranderend-zorglandschap/.
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zieken en comorbiditeit leiden tot een veranderende zorgvraag. Mondige 

en kritische zorgconsumenten stellen hogere eisen aan het aanbod. 

Toenemende kwaliteitseisen, de verwachte gevolgen van selectieve 

zorginkoop108 en voortschrijdende medische technologie vragen 

aandacht. Een en ander wordt gecompliceerd door dreigende tekorten 

op de arbeidsmarkt en de worsteling met, enerzijds, bezuinigingen en, 

anderzijds, stijgende zorgkosten.

Tegen deze achtergrond geldt bij umc’s dat er sprake is van een 

toenemende focus op topklinische en topreferente zorg en het afstoten 

van minder complexe zorgverlening. Een eerste reden hiervoor is 

gelegen in kostenefficiëntie. Een umc heeft, door haar gecombineerde 

takenpakket (opleiding, onderzoek en zorg) en haar zorg voor patiënten 

met veelal ernstigere aandoeningen (mede doordat een umc een ‘last 

resort’-functie vervult) een andere kostenstructuur dan een regulier 

ziekenhuis. Relatief eenvoudige specialistische zorg is voor een 

umc door deze kostenstructuur moeilijker rendabel te leveren. Een 

andere reden is dat er door het afstoten van bepaalde behandelingen, 

zowel bij het umc als bij de instellingen waarnaar de binnen het 

umc niet meer verrichte zorg verschuift, meer ruimte ontstaat voor 

specialisatie op bepaalde verrichtingen. Onderzoek toont aan dat het 

voor de kwaliteit van behandelingen bevorderlijk kan zijn wanneer een 

bepaalde kwantiteit wordt bereikt. Zonder specialisatie is dit veelal 

niet goed mogelijk. In dit licht kan ook het fenomeen van de selectieve 

zorginkoop door zorgverzekeraars worden gezien. Gerelateerd aan deze 

ontwikkeling is dat binnen de zorgsector een verschuiving is waar te 

nemen naar zorgnetwerken, waarin wordt bezien welk type zorg het 

beste door welke zorgverlener of zorginstelling kan worden verleend. 

Het afstoten van zorgverlening is in de praktijk vaak geen kwestie 

van simpelweg en volledig stoppen met dit type zorgverlening, maar 

verloopt via het aangaan van samenwerkingsverbanden met perifere 

ziekenhuizen. Deze partnerorganisaties nemen op het betreffende 

terrein dan veelal ook een deel van de opleidingstaak van een umc over. 

108 Hierbij kopen zorgverzekeraars bepaalde behandelingen alleen 

nog maar in bij een of enkele zorgaanbieders, vanuit kwaliteits- en 

kostenoverwegingen. 
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Het netwerk van externe relaties van umc’s wordt onder invloed van 

deze ontwikkelingen complexer.

De opbouw van dit hoofdstuk kent dezelfde volgorde als de 

hoofdstukken 5 en 6. In § 7.2 worden eerst de organisatie, de juridische 

afdeling en de organisatie van het risicomanagement kort toegelicht. 

Vervolgens worden in § 7.3 de verrichte onderzoeksactiviteiten nader 

toegelicht en verantwoord. In § 7.4 heb ik de regelgeving geanalyseerd, 

die wordt gevolgd door de analyse van de relevante interne 

documentatie in § 7.5. In § 7.6 worden de resultaten van de interviews 

weergegeven en geanalyseerd, waarna het hoofdstuk afsluit met de 

conclusie in § 7.7.

7.2 Introductie organisatie

7.2.1 Algemeen
Bij het umc werken ruim 7.000 medewerkers. Voor het umc, dat 

onderdeel is van een openbare universiteit, geldt dat het publiek-

rechtelijke rechtspersoonlijkheid heeft op grond van artikel 1.8, tweede 

lid, respectievelijk artikel 1.13, tweede lid, van de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het umc heeft een 

publiekrechtelijke aard en de activiteiten hebben een non-profitkarakter, 

maar het heeft geen regelgevende bevoegdheid. In het spectrum 

publiek-privaat bevindt het zich daarmee tussen de bank en de 

gemeente, zie ook de methodologische verantwoording in hoofdstuk 4.

Het umc heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht en 

kent een divisiestructuur, waarbij de verschillende zorgspecialismen 

zijn ondergebracht in Divisies. Divisies kennen een driekoppig 

managementteam waarin twee medische professionals en een 

directeur bedrijfsvoering zitting hebben. Elke divisie heeft hiernaast 

een of meerdere business controllers, die in de praktijk sterk financieel 

georiënteerd zijn. De divisies zijn nader onderverdeeld in afdelingen, 

aangestuurd door een afdelingshoofd.

Organisatiebrede, ondersteunende functies, zoals ICT en huisvesting, 

zijn ondergebracht in Diensten. Beleids- en adviesafdelingen zoals 
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Juridische zaken, Finance en Control en het Bureau Kwaliteit en 

Veiligheid (zorginhoudelijk gericht) zijn ondergebracht bij de Staven. Een 

belangrijk deel van het onderzoek van het umc, met name het onderzoek 

dat (mede) door externe partijen wordt gefinancierd, is ondergebracht 

bij een aparte vennootschap. Aan deze vennootschap is een eigen 

juridische afdeling verbonden, zie hierna. Het umc kent verder nog 

verscheidene (verplichte) adviesraden, zoals de cliënten-, ondernemings- 

en studentenraad.

Het umc is (groot)aandeelhouder van verschillende vennootschappen, 

onder andere op het gebied van medisch onderzoek en specifieke 

vormen van zorgverlening. Voorbeelden zijn vennootschappen en 

stichtingen op het gebied van ambulancezorg, huidzorg, oogzorg en 

verschillende start-ups, die, kort gezegd, gericht zijn op valorisatie 

van uit wetenschappelijk onderzoek verkregen kennis en vindingen. 

Ten slotte vermeldt het jaardocument nog enkele tientallen officiële 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen, 

primair in het kader van onderlinge afstemming en optimalisering van 

zorgverlening.

7.2.2 Juridische afdeling
Binnen het umc werken circa 20 juridische professionals, verdeeld over 

een juridische afdeling die bij de centrale bestuursstaf is gepositioneerd 

en een juridische afdeling die ondersteuning biedt aan de, in een aparte 

rechtspersoon ondergebrachte, onderzoeksactiviteiten. Enkele juristen 

zijn hiernaast op andere afdelingen werkzaam. Zo werkt er een jurist bij 

de afdeling Human Resources en heeft een lid van de medische directie 

zowel een medische als een juridische achtergrond. Binnen de staf 

werkt, als onderdeel van de afdeling Zorgsupport, ook een functionaris 

gegevensbescherming, die gespecialiseerd is in privacyrecht.

Bij de centrale juridische afdeling werken acht juridische professionals. 

Bezien vanuit het aantal betrokken professionals vormen medische 

aansprakelijkheidskwesties en klachtbehandeling over zorgverlening 

hier het belangrijkste aandachtsgebied. Voor twee juridische 

professionals vormen dit hun hoofdwerkzaamheden. Eén professional 

doet dit voor ongeveer de helft van de tijd, naast het voeren van 

het secretariaat van de klachtencommissie. Nog één professional 
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ondersteunt deze praktijk en behandelt hiernaast ook niet-medische 

aansprakelijkheidskwesties.

“Behandeling van medische claims en klachten is eigenlijk een 
aparte tak met een eigen dynamiek; het heeft relatief weinig 
raakvlakken met de andere werkzaamheden binnen de afdeling.”

Naast de hierboven beschreven juridische werkzaamheden heeft een 

jurist het thema samenwerkingsverbanden en daaraan verbonden 

kwesties als aandachtsgebied. Een andere jurist heeft als hoofdthema 

inkoop en aanbesteding. Zij worden inhoudelijk en procesmatig 

ondersteund door een paralegal. Het hoofd Juridische zaken is tevens 

secretaris van de Raad van Bestuur en fungeerde als contactpersoon 

voor de gevalsstudie.

Bij de juridische afdeling die de onderzoeksactiviteiten ondersteunt 

werken negen juridische professionals, waaronder twee paralegals. 

Deze afdeling besteedt een belangrijk deel aan het vastleggen van 

contracten rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zij werkt 

nauw samen met de afdelingen die onderzoekers adviseren op het 

gebied van (het verwerven van) onderzoeksubsidies en valorisatie. 

Naast de ondersteuning bij het sluiten van contracten bestaan de 

overige werkzaamheden uit het, op diverse terreinen, adviseren van 

medici en onderzoekers, bijvoorbeeld op het gebied van de omgang met 

lichaamsmateriaal en patiëntgegevens.

7.2.3 Organisatie risicomanagement
Het algemene, niet-zorginhoudelijke risicomanagement wordt 

binnen het umc vooral georganiseerd vanuit de afdeling Financiën 

en gecontroleerd door de afdeling Interne Audit. De afdeling Interne 

audit heeft in 2017 vanuit deze controlerende taak, ten behoeve van 

beleidsvorming, een analyse van het risicomanagement verricht en 

voorstellen tot aanbeveling gedaan.

Het zorginhoudelijke risicomanagement is binnen het umc sterk 

ontwikkeld, maar vindt plaats onder de noemer Kwaliteit en veiligheid 

van zorg. Hiervoor is een uitgebreide organisatorische structuur 

ingericht, ondersteund door een groot aantal procedures, werkwijzen 
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en veel documentatie. Zoals hierna nog zal worden toegelicht, is de 

betrokkenheid van de niet-medische staven, inclusief de juridische 

afdeling, hierbij gering.

7.3 Onderzoeksactiviteiten en nadere 
methodologische verantwoording

Voor de feitelijke start van de gevalsstudie heb ik een viertal 

verkennende interviews gehouden, onder andere met een 

gespecialiseerde jurist, betrokken bij de behandeling van claims rondom 

medische aansprakelijkheid en een lid van de medische directie. 

Deze hadden tot doel om de bereidheid tot deelname bij het umc te 

polsen en tegelijkertijd om zicht te krijgen op de organisatie, vanuit het 

perspectief van juridisch risicomanagement. Toen er een bereidheid tot 

deelname aanwezig bleek, heb ik opzet en inrichting van het onderzoek 

besproken met de secretaris van de RvB/hoofd Juridische zaken, 

waarna afspraken over de wijze van rapportage en geheimhouding 

zijn vastgelegd in een overeenkomst. De gevalsstudie heeft zich, ter 

afbakening, niet gericht op de onderwijsactiviteiten van het umc.

Allereerst heb ik relevante regelgeving en interne documentatie 

bestudeerd, waaronder de regelgeving rondom bestuur en risico-

management van het umc, de Governancecode Zorg, de onderzoeks-

code, het jaardocument en verschillende andere relevante documenten. 

De analyse van regelgeving en documentatie is afgesloten in juli 2018.

Vanuit een perspectief van het beheersen van medische en technische 

risico’s (patiëntveiligheid, veiligheid laboratoria, continuïteit energie-

voorziening, enzovoort) is er binnen het umc zeer veel documentatie 

aanwezig. Een groot deel van de activiteiten op het gebied van 

Kwaliteit en veiligheid van zorg en de daaraan verbonden protocollen, 

richtlijnen en beleidsinstrumenten kan als onderdeel van het 

(medisch) risicomanagement worden aangemerkt. Omdat deze 

documentatie sterk zorginhoudelijk is gericht, dan wel meer technisch-

operationeel van aard, heb ik aan de exacte inhoud hiervan vanuit het 

onderzoeksperspectief van dit onderzoek geen aandacht besteed.
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Gedurende de gevalsstudie zijn, na de vier verkennende interviews, 

in totaal nog acht verdiepende interviews gehouden. Deze vonden 

plaats met het hoofd Juridische zaken/ secretaris RvB, twee juridische 

professionals, een directeur bedrijfsvoering van een van de divisies van 

het umc, en hoofden van de afdelingen Strategie en beleid, Financiën, 

Inkoop, Patiëntenzorg en Interne Audit.

Het umc heeft een aanzienlijk kleinere juridische afdeling dan de bank 

en de gemeente. Ik heb hierdoor verhoudingsgewijs met een groter 

percentage van de juridische afdeling gesproken, maar in absolute 

zin met minder juridische professionals. De focus lag hierdoor, in 

vergelijking met de gevalsstudies bij de bank en de gemeente, meer 

op de ervaringen en visie van de niet-juridische professionals die bij 

het identificeren en beheersen van risico’s betrokken zijn en daartoe 

samenwerken met de juridische afdeling.

Naast de hiervoor beschreven interviews zijn nog twee interviews 

gehouden met professionals die zich bij andere umc’s bezig houden 

met juridische zaken en (algemeen) risicomanagement. Een concept-

rapportage met de belangrijkste conclusies en observaties heb ik 

gepresenteerd in het periodieke juristenoverleg (van de twee juridische 

afdelingen). Daarbij zijn door middel van een interactieve presentatie 

– met stellingen waarover gestemd kon worden – de belangrijkste 

voorlopige bevindingen en conclusies van de gevalsstudies ter 

validering en aanscherping voorgelegd aan elf aanwezige juridische 

professionals en het hoofd Juridische zaken.

De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter en vonden 

plaats aan de hand van een vragenlijst. De opzet, onderwerpen en 

werkwijze van de interviews waren vergelijkbaar met het onderzoek 

bij de eerdere gevalsstudies. De terminologie is op onderdelen wat 

aangepast en afgestemd op de context. Evenals bij de gemeente 

bleek snel dat veel medewerkers minder bekend waren met specifieke 

risicomanagementterminologie (zoals de 3loD-systematiek). In de 

interviews is daarom steeds toegelicht dat het gaat om de activiteiten 

die ondernomen worden om mogelijke juridische problemen of relevante 

juridische aspecten tijdig te identificeren en beheersen. Met deze uitleg 
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bleken geïnterviewden goed in staat om alle vragen te beantwoorden en 

het thema te bediscussiëren.

Evenals bij de bank en de gemeente, hebben geïnterviewden hun 

interviews kunnen corrigeren op feitelijke onjuistheden. Alle quotes 

uit de interviews zijn, conform de afspraken, geanonimiseerd. Om 

herleidbaarheid tot personen, taken, functies of gevoelige casuïstiek 

te vermijden zijn soms details weggelaten, of zijn kleine onderdelen 

veranderd. Verder zijn formuleringen aangepast om te corrigeren voor 

spreektaal. In alle gevallen is daarbij de strekking van de verklaringen 

gehandhaafd.

7.4 Analyse toepasselijk normenkader

7.4.1 Algemeen
Het Rathenau instituut schetste in een notitie uit 2014 enkele belangrijke 

wettelijke kaders waaraan umc’s bij het uitvoeren van hun activiteiten 

moeten voldoen, zie het volgende schema. Dit schema was ten tijde 

van het onderzoek nog steeds relevant en actueel, maar bevat niet alle 

relevante wet- en regelgeving. Naast de genoemde regelgeving zijn 

bijvoorbeeld de privaatrechtelijke geneeskundige behandelovereenkomst 

en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector relevant voor kwesties rondom 

medische aansprakelijkheid, ontevredenheid over of geschillen rondom 

zorgverlening.
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Tabel 8 Wettelijke kaders umc’s, Rathenau Instituut.

Taak Titel Datum Citeertitel

Patiënten-

zorg

Regelen inzake 

beroepen op het gebied 

van de individuele 

gezondheidszorg

11 nov. ’93 Wet op de beroepen 

in de individuele 

gezondheidszorg

Patiënten-

zorg

Regels betreffende 

bijzondere verrichtingen 

op het gebied van de 

gezondheidszorg

24 okt. ’97 Wet op bijzondere 

medische verrichtingen

Patiënten-

zorg

Regeling van een 

sociale verzekering voor 

geneeskundige zorg ten 

behoeve van de gehele 

bevolking

16 jun. ’05 Zorgverzekeringswet

Patiënten-

zorg

Vereenvoudiging 

van het stelsel van 

overheidsbemoeienis 

met het aanbod van 

zorginstellingen

20 okt. ’05 Wet toelating 

zorginstellingen

Patiënten-

zorg

Regels inzake markt-

ordening, doelmatigheid 

en beheerste kosten-

ontwikkeling op 

het gebied van de 

gezondheidszorg

07 jul. ’06 Wet marktordening 

gezondheidszorg

Onderwijs, 

Onderzoek, 

Valorisatie, 

Opleiding

Bepalingen met 

betrekking tot het 

hoger onderwijs en 

wetenschappelijk 

onderzoek

08 okt. ’92 Wet op het hoger 

onderwijs en 

wetenschappelijk 

onderzoek

Onderzoek Regelen inzake medisch-

wetenschappelijk 

onderzoek met mensen

26 feb. ’98 Wet medisch-

wetenschappelijk 

onderzoek met mensen

Bron: www.nfu.nl/img/pdf/14.6719_Rathenau_Feiten_en_Cijfers_umcs_2014.pdf

In het kader van deze regelgeving staat het umc onder toezicht 

van verschillende toezichthouders. De Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onderdeel van het Ministerie 
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van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt toezicht op de 

kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. In dit kader 

verricht de IGJ regelmatig inspecties bij (onderdelen van) het umc 

en is zij het meldpunt voor incidenten waarbij (gezondheids)schade 

voor patiënten is ontstaan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt 

toezicht op het umc ten aanzien van de tarief- en prestatieregulering 

van medische behandelingen, onder andere op grond van de Wet 

marktordening gezondheidszorg. Door de omvang van de organisatie 

en haar concurrentiepositie in het zorglandschap is ook het 

mededingingsrechtelijk toezicht door de Autoriteit Consument en Markt 

voor het umc incidenteel relevant.

De combinatie van de omvang van de organisatie, veel externe (juridisch 

relevante) relaties en samenwerkingsverbanden, intensief toezicht en een 

uitgebreid wettelijk kader maakt dat de context van het umc, vanuit het 

perspectief van juridisch risicomanagement, als complex kan worden 

gekenschetst (thema 1).

7.4.2 Bestuur van de organisatie
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) 

bevat in hoofdstuk 12 enkele algemene bepalingen over de inrichting van 

het bestuur van een umc. Artikel 12.3 Whw bepaalt dat er een Raad van 

bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT) is. Artikel 12.6 lid 1 bepaalt 

dat de RvB de volgende taken heeft:

“1 Onverminderd hetgeen overigens bij of krachtens deze wet is 
bepaald, is de raad van bestuur belast met:
a. het vaststellen van het bestuursreglement, bedoeld in artikel 

12.7,
b. het vaststellen van de begroting,
c. het vaststellen van het bestuursverslag, en
d. het vaststellen van de jaarrekening.”

Zoals we hierna zullen zien, volgt hieruit de verantwoordelijkheid van 

de RvB voor de verantwoording over de beheersing van risico’s binnen 

de organisatie.
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De taak van de RvT wordt in lid 1 en 2 van artikel 12.2 Whw als volgt 

omschreven:

“Lid 1 Onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet 
bepaalde is de raad van toezicht belast met het houden van 
een voortdurend toezicht op al wat het academisch ziekenhuis 
aangaat, daaronder begrepen het toezicht op de naleving van 
de op het academisch ziekenhuis betrekking hebbende wetten 
alsmede van de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, 
richtlijnen, aanwijzingen en reglementen.

Lid 2 Het bestuursreglement, de begroting, de jaarrekening en het 
bestuursverslag behoeven de goedkeuring dan wel de instemming 
van de raad van toezicht. De goedkeuring dan wel de instemming 
wordt verleend of onthouden in zijn geheel dan wel met betrekking 
tot een of meer onderdelen. Indien binnen vier weken na 
ontvangst van een besluit als bedoeld in de eerste volzin, door de 
raad van toezicht niet anders is beslist is het besluit goedgekeurd 
dan wel wordt daarmee ingestemd. De raad van toezicht kan deze 
termijn verlengen tot ten hoogste acht weken. De goedkeuring 
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang.”

Deze algemene bepalingen tonen de verantwoordelijkheid voor de 

Raad van Toezicht voor het houden van toezicht op de compliance 
– in brede zin – binnen de instelling en op de verantwoording over de 

risicobeheersing via jaarrekening en bestuursverslag.

Over de verhouding van de RvB tot de rest van de organisatie bepaalt 

artikel 12.16 Whw in lid 1 nog het volgende:

“Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur berust de verantwoordelijkheid voor de geneeskundige 
behandeling en verzorging der patiënten bij de hoofden van de 
desbetreffende afdelingen. Zij nemen daarbij de organisatorische 
en financiële kaders als aangegeven door de raad van bestuur 
in acht.”

Content.indd   317Content.indd   317 5 Jan 2021   10:44:375 Jan 2021   10:44:37



318 319

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

Uit deze bepaling volgt de verantwoordelijkheid van de afdelingen om 

bij te dragen aan de risicobeheersing binnen het umc, onverminderd 

hun directe professionele verantwoordelijkheid voor de geneeskundige 

behandeling en verzorging.

7.4.3 Risicomanagement: jaarverantwoording 
en Governancecode Zorg

In deze paragraaf analyseer ik de verplichtingen voor het umc op 

het gebied van de verslaglegging over risico’s – en het inrichten van 

een systematiek voor risicomanagement binnen de organisatie –. 

Als publiekrechtelijke rechtspersoon gelden voor het umc de 

regels van het Burgerlijk Wetboek niet rechtstreeks. Uit artikel 15 

Wet toelating zorginstellingen volgt dat het umc een balans, 

resultatenrekening en bijbehorende toelichting dient op te stellen, 

volgens nader te bepalen regels van de minister van VWS, zo nodig 

in overeenstemming met andere ministers. Het ministerie van 

VWS overlegt hierover jaarlijks met het ministerie van Veiligheid 

en Justitie, waarna het CIBG,109 als agentschap van het Ministerie 

van VWS, een modeldocument en richtlijnen opstelt. Aan de hand 

hiervan dient de jaarlijkse verantwoording plaats te vinden. Doel 

van deze richtlijnen, die een format voor de jaarrekening kennen, is 

het terugdringen van administratieve lasten voor instellingen, door 

verschillende verantwoordingen te combineren in één document: de 

jaarverantwoording.110 Het betreft onder andere verplichtingen uit de 

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), het Burgerlijk Wetboek), de Wet 

medezeggenschap cliënten in de zorgsector, alsmede verplichtingen 

tot het aanleveren gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(Wet op het CBS artikel 33) en de verplichting tot het aanleveren van 

gegevens over beeldvormende diagnostiek aan het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

109 Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De letters CIBG 

stonden oorspronkelijk voor Centraal Informatiepunt Beroepen 

Gezondheidszorg, maar die betekenis is geen goede beschrijving 

meer. Daarom wordt alleen de afkorting nog als naam gevoerd. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/CIBG.

110 Raadpleegbaar via: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-

en-hoe/documenten/publicaties/cibg/jaarverantwoordingzorg/

documenten/jaarverantwoording-zorginstellingen-en-jeugd-2017.
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Bovendien incorporeert de jaarverantwoording via paragraaf 3.4 

relevante verplichtingen over verslaglegging uit de Governancecode 

zorg (verder: de zorgcode). De eerste versie van de code is in 2010 

verschenen. In 2017 verscheen een herziene versie. De zorgcode 

is tot stand gekomen in overleg tussen brancheorganisaties ActiZ 

(zorgondernemers), GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

en de NFU, waarbij het umc is aangesloten. De zorgcode bevat 

principes voor goed bestuur en is een vorm van zelfregulering, 

met een toetsingsmogelijkheid voor belanghebbenden (zoals een 

medezeggenschapsorgaan) bij de krachtens de code ingestelde 

Governancecommissie Gezondheidszorg.

De zorgcode kent zeven hoofdstukken, waarvan de ondertitels hierna 

worden weergegeven:

Figuur 21 Hoofdstukken van de zorgcode
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Verschillende bepalingen en passages uit de zorgcode kunnen 

vanuit het perspectief van dit onderzoek relevant worden geacht voor 

(juridisch) risicomanagement. Zie bijvoorbeeld onderstaande passage 

uit hoofdstuk 2, dat in paragraaf 2.1 start met het belang van de binnen 

een organisatie gehanteerde waarden en in 2.2 het belang van een open 

aanspreekcultuur benadrukt:

Figuur 22 Artikel 2.2 Zorgcode

Hoofdstuk 2 vervolgt met het belang van het leren van fouten en een 

cultuur van inspraak, samenspraak en tegenspraak. In artikel 4.1.4 wordt 

bepaald dat RvB en RvT verantwoording afleggen over de toepassing 

van de code. In hoofdstuk 5 is een korte passage over (de inrichting van 

het) risicomanagement te vinden:
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Figuur 23 Artikel 5.4 Zorgcode

Het eerste lid is vergelijkbaar met dat uit de zorgcode van 2010; de 

informatie uit het tweede lid is toegevoegd, al kwamen elementen wel 

terug in de eerdere zorgcode. Er ligt in de zorgcode van 2017 hiermee 

iets meer nadruk op risicomanagement, alhoewel de belangrijkste 

bepalingen ongewijzigd zijn.

Indienen van de jaarverantwoording kan via het digitale systeem 

DigiMV. In het begeleidende CIBG-document worden in tabel 3.4.5 

instructies gegeven over de wijze waarop over risico’s moet worden 

gerapporteerd:
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Nadere toelichting op of invulling van het begrip ‘belangrijke 

gebeurtenissen’ (en bijbehorende risico’s) en de begrippen ‘risico’s 

voor de financiële continuïteit’ of ‘belangrijke strategische risico’s’ 

ontbreekt in het document. Samengevat bevat de regelgeving voor 

het umc een algemene verplichting om over belangrijke risico’s te 

rapporteren. In de zorgcode wordt gesproken van risicoanalyses en 

risicobeheersingssystemen, maar door de beknopte formulering wordt 

instellingen zeer veel vrijheid geboden om hieraan op eigen wijze vorm 

te geven.

7.4.4 Conclusie toepasselijk normenkader
Uit het geheel van regelgeving vloeien voor het umc tal van 

verplichtingen voort om zorginhoudelijke risico’s te beheersen en 

daartoe een intensief kwaliteitssysteem te onderhouden. Door de 

verwevenheid met zorginhoudelijke aspecten, is dit type regelgeving 

vanuit het perspectief van dit onderzoek niet uitgebreid geanalyseerd.

De zorgsector is ook op het gebied van financiering sterk gereguleerd. 

Het umc heeft met alle zorgverzekeraars contractuele relaties, op 

basis waarvan behandelingen kunnen worden gedeclareerd. De 

financiering van zorgverlening volgens de Zorgverzekeringswet, de 

Wet marktordening zorg en gerelateerde regelgeving en de rol die de 

Nationale Zorgautoriteit hierbij heeft zorgt voor een sterke financiële 

sturing en relatief intensief toezicht.

Met betrekking tot de specifieke verplichtingen over risicomanagement, 

met betrekking tot niet-zorginhoudelijke risico’s, kent het umc een 

licht wettelijk regime. Op grond van de regelgeving hoeft slechts op 

hoofdlijnen over de belangrijkste risico’s te worden gerapporteerd. 

Ook de Governancecode zorg geeft slechts enkele globale bepalingen, 

waarbinnen zorginstellingen zeer veel vrijheid hebben hun risico-

beheersing naar eigen inzicht in te richten. De Governancecode heeft 

daarbij bovendien een ‘comply or explain’-karakter.
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7.5 Analyse intern beleid

7.5.1 Jaardocument
In het jaardocument over 2017 heeft het umc op verschillende wijzen 

over risico’s gerapporteerd. Het document bevat verschillende passages 

over genomen acties om risico’s te beheersen op zorginhoudelijk 

gebied. Dergelijke risico’s behoren allereerst tot de verantwoordelijkheid 

van de betreffende medische afdelingen, zie ook hiervoor, maar het 

risicomanagement op dit gebied wordt bevorderd door activiteiten van 

de commissie Kwaliteit en Veiligheid. In dezelfde paragraaf wordt ook 

beschreven dat op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming voor 2018 geanticipeerd moet worden.

In een aparte paragraaf Transparantie en risicobeheersing zet het 

jaardocument vervolgens uiteen hoe binnen de organisatie verder vorm 

wordt gegeven aan het risicomanagement. Daarbij wordt de 3loD-

systematiek beschreven, waarbij de eerste lijn wordt gevormd door de 

afdelingen, de tweede lijn door stafdiensten met specifieke expertise 

en de derde lijn door de afdeling Interne Audit Services. Het umc 

maakt in de tekst van het document geen scherp onderscheid tussen 

verschillende categorieën risico’s, maar beschrijft dat het te maken heeft 

met verschillende typen risico’s (van strategisch en operationeel tot 

financieel). Naleving van wet- en regelgeving wordt als een belangrijk 

element benoemd. Door middel van een analyse zijn verschillende 

thema’s geïdentificeerd als strategische risico’s (zoals Personeel, 

Kwaliteit van Zorg, Externe samenwerking en Informatie en ICT) waarbij 

in de tekst de belangrijkste problemen en ingezette beheersmaatregelen 

worden vermeld. Tot slot beschrijft het jaardocument nog verschillende 

financiële risico’s, zoals renterisico en kasstroomrisico, met de 

bijbehorende, ingezette beheersinstrumenten (zoals renteswaps). 

Het beleid rondom het algemene risicomanagement is buiten het 

jaardocument verder niet vastgelegd.

7.5.2 Zorginhoudelijke (beleids)documentatie
Een belangrijk deel van het interne beleid bestaat, als gezegd, uit 

documentatie over de uitgebreide activiteiten op het gebied van 

Kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening, die tot het domein van 

medisch risicomanagement kan worden gerekend, zie ook hiervoor. 
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Deze activiteiten vinden plaats vanuit het voortdurende streven naar 

kwalitatief hoogwaardige zorg, maar geschieden tegelijkertijd tegen 

een achtergrond van zorginhoudelijke wet- en regelgeving (Wet 

geneeskundige behandelovereenkomst, Wet bijzondere medische 

verrichtingen, tuchtrechtelijke normen, enzovoort).

Het umc opereert bij de zorgverlening sterk geprotocolleerd. Ter 

illustratie, in het interne documentatiesysteem zijn circa 15.000 

protocollen, richtlijnen en gerelateerde documenten voor de 

verschillende divisies opgeslagen. Binnen de interne kwaliteits-

systematiek hebben medewerkers een meldingsplicht, wanneer zij 

situaties ervaren waarin – in welke vorm dan ook – mogelijk schade kan 

ontstaan (aan patiënten, medewerkers, bezoekers, goederen, enzovoort). 

Deze meldingen, enkele duizenden per jaar, worden op afdelingsniveau 

onderzocht, waarna, zo nodig, escalatie plaatsvindt naar hogere niveaus.

Uit de regelgeving volgt dat het umc een keurmerk moet hebben. 

Het umc heeft daarbij gekozen voor het accreditatiekader van de 

Joint Commission International. Vanuit dit accreditatiekader gelden 

verschillende standaarden voor zorgverlening, die als een vorm van niet-

wettelijke regulering kunnen worden beschouwd.

Een belangrijk deel van de hier beknopt beschreven documentatie 

is verweven met regulering, maar dusdanig verbonden met zorg-

inhoudelijke aspecten dat juridische professionals hierbij in de praktijk 

maar zeer beperkt betrokken zijn. Het zorginhoudelijke beleid wordt 

vrijwel volledig uitgevoerd en geïmplementeerd door medische 

professionals, ondersteund door de bedrijfsvoering van het umc.

7.5.3 Overig

In het kader van de gevalsstudie zijn nog verschillende andere 

documenten geanalyseerd, waaronder jaarverslagen van de medisch-

ethische toetsingscommissie van het umc, inspectierapporten en 

de onderzoekscode, die voor alle onderzoekers binnen het umc 

geldt en op onderdelen gebaseerd is op NFU-richtlijnen. Op enkele 

deelonderwerpen van deze onderzoekscode is nog nadere interne 

documentatie vastgesteld. De onderzoekscode kent op verschillende 
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plaatsen verwijzingen naar wet- en regelgeving en/of is een vertaling 

van deze regelgeving voor de organisatie. De onderzoekscode bevat 

bijvoorbeeld regelingen over privacy bij het beheer van onderzoeksdata, 

samenwerking met externe partijen bij onderzoek en bevestigt dat 

de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vindingen en 

onderzoeksresultaten het umc toebehoren (conform het uitgangspunt 

van het Nederlandse auteursrecht).

Tot slot zijn in het kader van de gevalsstudie nog een tweetal 

documenten geanalyseerd die zijn opgesteld rondom het aangaan van 

nieuwe, externe samenwerkingen. Dit betreft richtlijnen voor de wijze 

waarop de interne besluitvorming en advisering rondom dergelijke 

samenwerking kan plaatsvinden en welke expertise en advisering 

interne (staf)afdelingen daarbij leveren.

7.6 Analyse resultaten interviews

7.6.1 Inleiding
In de navolgende (sub)paragrafen worden de belangrijkste resultaten 

van de interviews weergegeven en geanalyseerd, toegelicht met citaten 

van gespreksdeelnemers. Ook hier heb ik zoveel mogelijk de volgorde 

van aandachtspunten en verwachtingen aangehouden. Door het 

relatief beperkt ontwikkelde beleid rondom risicomanagement, lag de 

nadruk bij de interviews minder op formele methoden en instrumenten 

van juridisch risicomanagement, maar meer op de wijze waarop 

juridische advisering in de praktijk plaatsvindt en aspecten zoals 

organisatiecultuur, de houding ten opzichte van wet- en regelgeving 

en het imago van juridische professionals en de juridische afdeling. Ik 

verwijs bij de behandeling van de verschillende onderwerpen, waar 

relevant, naar de gerelateerde aandachtspunten en verwachtingen.

7.6.2 3loD en samenwerking afdelingen

Een eerste vraag binnen de interviews was hoe geïnterviewden 

tegen de organisatie en inrichting van het risicomanagement en de 

samenwerking tussen betrokken afdelingen aankeken (thema 1 en 2). 

Geïnterviewden gaven eenduidig aan dat de term risicomanagement 
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niet vaak expliciet wordt gebruikt binnen de dagelijkse praktijk. 

Risicomanagement wordt wel gebruikt binnen de financiële kolom van 

de organisatie (Financiën en Interne audit), waarbij het 3loD-model als 

begrip gehanteerd wordt. Bij de juridische professionals was dit model 

niet bekend. Door alle geïnterviewden werd benadrukt dat er op het 

gebied van de beheersing van risico’s binnen het medisch domein veel 

gebeurt, maar dan niet onder de noemer risicomanagement.

“De nadruk ligt nu bij risicomanagement vooral op het financiële 
risicomanagement en dan vooral vanuit de financiële professionals. 
Daarnaast gebeurt er natuurlijk heel veel, maar minder onder de 
noemer risicomanagement.”

“Heel veel zaken die bij ons onder de vlag ‘Kwaliteit en veiligheid 
van zorg’ gebeuren, kun je als risicomanagement bestempelen. 
Dat heeft ook wel duidelijk juridische aspecten. In de praktijk 
valt daar wel de term risico, maar het wordt niet letterlijk 
risicomanagement genoemd.”

“Buiten het medische risicomanagement is het hier niet heel 
methodisch belegd. We doen het minder in de vorm van een 
systeem. We vertrouwen sterk op gezond verstand van managers 
en verantwoordelijkheid bij professionals. Dat is ook wel onze 
kracht. Er is een goede dialoog tussen bestuur en rest organisatie.”

“Mede door de Governancecode is het onderwerp vanaf 2010 
onder de aandacht gekomen, maar ik zie bij alle umc’s nog 
discussies over de vraag hoe ze het precies moeten vormgeven; 
ook bij ons.”

“In mijn vorige functies bij andere organisaties was ik nauwer 
betrokken bij het risicomanagement. Hier gaat het meer impliciet, 
alhoewel er veel gebeurt.”

“In het medisch domein doen we heel veel, bijna eerder teveel dan 
te weinig.”
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Intern loopt al enige tijd – evenals bij andere umc’s – een discussie 

over de vraag of bij (de rapportage over) het risicomanagement een 

meer integrale aanpak wenselijk of noodzakelijk is en, zo ja, hoe dit dan 

organisatorisch belegd moet worden. Deze discussie is in verschillende 

interviews kort besproken.

“De zorgcode heeft gemaakt dat we er meer over moeten 
nadenken hoe we ons risicomanagement verantwoorden. Dat is 
op zich niet verkeerd, als het maar geen papieren tijger wordt. Wat 
wel nuttig is: een dialoog over ‘waar doen we het voor, wat kan er 
fout gaan, wie moeten we raadplegen, enzovoort’.”

“Ik denk dat wij op zich alles goed gedekt hebben. Ik weet niet of 
een ander model dat beter zou maken. Wellicht.”

“Ik geloof wel in wat meer verbinding tussen de verschillende 
aspecten van risicomanagement. Bij nieuwe, goed te duiden 
projecten is het nog wel overzichtelijk welke aspecten eraan 
kleven. Voor bestaande dingen en de lange termijn is dat 
complexer. Daar zou een wat meer geïntegreerde aanpak en wat 
strategische risicosessies wel kunnen helpen.”

“De uitdaging is mijns inziens om het wat meer te integreren, 
zonder er weer een paarse krokodil van te maken. Een wat meer 
integrale rapportage is goed voor verantwoording naar RvB en 
RvT. Het is ook goed om een moment te hebben om achterover te 
leunen en te bezien of we alles in beeld hebben.”

“Wij hebben er bewust voor gekozen geen aparte risicomanager 
aan te stellen, omdat het risicomanagement van iedereen moet 
zijn. Bij andere umc’s is er wel een aparte risicomanager. Elke 
keuze heeft weer voor- en nadelen.”

Het algemene beeld was dat er op het gebied van het niet-medische 

risicomanagement een beperkte systematiek is, die primair 

vanuit de financiële afdeling wordt beheerd. De discussie rondom 

risicomanagement werd door geïnterviewden duidelijk gekoppeld aan 

de totstandkoming van de Governancecode zorg in 2010 en de nieuwe 
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versie per 2017. Dit kan worden gezien als een gedeeltelijke bevestiging 

van verwachting 1:111 de (semi)wettelijke regelgeving zet het umc aan 

tot het heroverwegen en verder ontwikkelen van het eigen beleid en de 

organisatie van het risicomanagement.

Geïnterviewden gaven aan dat de organisatie wordt gekenmerkt door 

een cultuur waarin veel verantwoordelijkheid aan professionals wordt 

gegeven. Er wordt hierbij in de relatie tussen staven en divisies relatief 

weinig ‘hard’ processueel geborgd. Alle geïnterviewden waardeerden 

dit als een sterkte van de organisatie, maar een meerderheid benoemde 

tegelijkertijd dat iets meer processuele borging waarschijnlijk positief 

zou zijn.

“Voor wat betreft managen van juridische risico’s – al noemen we 
dat dan niet zo – geldt dat er wel wat is vastgelegd, maar trend is 
wel dat er binnen het umc voor dit soort dingen niet zoveel wordt 
vastgelegd. Dat heeft veel voordelen, maar natuurlijk ook wel 
nadelen.”

“Het goede aan de cultuur van verantwoordelijkheid is dat je niet 
kunt duiken.”

Eenduidig kwam naar voren dat de cultuur van de organisatie sterk 

gericht is op kwaliteit van zorg. Vanuit dat perspectief is er voor 

initiatieven risicobereidheid, maar wel tegen de achtergrond van 

patiëntenbelang en zorgbelang.

“We zijn natuurlijk qua cultuur een maatschappelijk verantwoorde 
organisatie. We zijn niet op de aarde om te ondernemen en 
winst te maken. Als er echt riskante of gevoelige aspecten aan 
kleven, dan doen we het liever niet, tenzij er een heel goede, 

111 Verwachting 1: De factoren omvang, organisatorische structuur, 

aantal en typen externe relaties en, in het bijzonder, de 

toepasselijke normenkaders bepalen in belangrijke mate het aantal 

en typen juridische risico’s en de complexiteit van het juridisch 

risicomanagement binnen organisaties. Zij zullen zichtbare 

impact hebben op organisatie en inrichting van het (juridisch) 

risicomanagement. 
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zorginhoudelijke reden is om het wel te doen. We zitten wat dat 
betreft eerder aan de veilige kant. De dynamiek bij privéklinieken 
is bijvoorbeeld een geheel andere. Het helpt dat alle specialisten 
bij ons in loondienst zijn. Daardoor verdwijnt een potentiële bron 
van spanningen. Gelden voor nevenactiviteiten vloeien in beginsel 
gewoon terug naar de afdeling.”

“Op zich durft deze organisatie wel veel, maar het is allemaal sterk 
inhoudsgedreven: alles voor de beste zorg. In dat opzicht is het 
heel zuiver, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.”

De medische divisies opereren binnen de organisatie met een hoge mate 

van zelfstandigheid. Divisies hebben de mogelijkheid om de staven 

zelfstandig te benaderen voor advies, maar zijn hiertoe doorgaans 

niet verplicht. Daarbij is wel van belang dat uiteindelijk voor grote 

initiatieven altijd de RvB nodig is, voor ondertekening of financiering. 

Deze kan op dat moment de stafadviseurs zal raadplegen, waaronder, 

zo nodig, de juridische professionals. Zeker voor wat betreft de laatsten 

heeft de secretaris RvB, door de combinatiefunctie van hoofd Juridische 

zaken, een belangrijke verbindingsfunctie.

“Het is natuurlijk altijd een beetje de discussie: wat doe je in de 
lijn, wat doe je in de staf? Op zich heeft de lijn veel vrijheid om zelf 
initiatieven te nemen. Daar kunnen ze dan ons (als stafdiensten) 
bij inschakelen. Uiteindelijk komen grote dingen altijd wel bij RvB 
en die kan ons weer inschakelen. Het is niet ‘verplicht’ om de staf 
in te schakelen.”

“Een nieuw initiatief moet natuurlijk niet alleen op juridische 
aspecten worden getoetst, maar ook medisch, financieel, fiscaal, 
enzovoort. We hopen dat mensen de staf zelf weten te vinden. 
We hebben dat niet hard verplicht gesteld, maar grote initiatieven 
worden uiteindelijk altijd wel door ons gezien. Of omdat er vooraf 
al contact is, of omdat het via het bestuur bij ons terecht komt. 
Soms gebeurt zo’n toetsing in de praktijk wel eens wat later dan 
je eigenlijk zou wensen. Dan zijn er in enthousiasme al initiatieven 
ontstaan, waarbij al kaders zijn bepaald die dan nog niet goed 
getoetst zijn.”

Content.indd   330Content.indd   330 5 Jan 2021   10:44:385 Jan 2021   10:44:38



330 331

7 / UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

Alhoewel inschakelen van de staven dus niet verplicht is, gebeurt dit 

veelvuldig en zijn geïnterviewden over het algemeen tevreden over de 

samenwerking tussen divisies en staven. Tijdigheid van inschakelen 

werd soms als een verbeterpunt genoemd.

“Het gebeurt vaak wel tijdig, maar natuurlijk ook wel te laat. Ik zit 
hier nu wat langer, dus mensen weten mij beter te vinden. Maar ik 
krijg nog wel eens iets dat eigenlijk binnen een week af moet. Dan 
kun je er ook minder mee.”

7.6.3  Juridisch risico en kwantificeren
Zoals bij de bespreking van de interne documentatie al aangegeven, 

worden binnen het niet-medische risicomanagement geen risico-

categorieën gehanteerd en is er dus geen definitie van juridisch risico 

in gebruik (§ 7.5). In de interviews heb ik daarom de geïnterviewden 

vooral gevraagd wat zij zelf onder juridisch risico verstonden en 

hoe zij dit relateerden aan de activiteiten van het umc en hun eigen 

werkzaamheden (thema 3).

Opvallend was dat, van de geïnterviewden zonder juridische 

achtergrond, verschillende personen aangaven zich bij de uitnodiging 

van het interview te hebben afgevraagd of ze wel de juiste persoon 

voor het thema waren. Na bestudering van de vragenlijst en door het 

interview gaven ze aan zich beter te realiseren dat zij in hun dagelijkse 

praktijk eigenlijk vaak met juridische aspecten bezig waren.

Het overheersende beeld met betrekking tot het begrip juridisch risico 

was dat geïnterviewden hiervan geen scherp beeld of omschrijving 

paraat hadden. Zij benoemden bij de omschrijvingen vooral, veelal 

vanuit de achtergrond van hun functie, relevante juridische aspecten 

waaruit voor de organisatie problemen kunnen ontstaan wanneer deze 

niet goed geborgd worden.

“Ik vind een juridisch risico: niet voldoen aan wet- en regelgeving. 
Daar begint het, maar dat kan heel breed zijn. Contractbreuk vind 
ik bijvoorbeeld ook een juridisch risico.”
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“Ik vind het lastig. Wanneer houdt juridisch risico op en begint 
financieel risico? Maar goed, ik in het algemeen denk ik aan 
overtredingen van mededingingswetgeving, contractuele relaties 
onvoldoende vastleggen, enzovoort.”

“Als er op ons verhaal gehaald kan worden door een klant, 
leverancier, of wat dan ook waar wij een relatie mee hebben, met 
in potentie een rechter erachter.”

Door verschillende geïnterviewden werd melding gemaakt van het 

belang van een goede organisatiecultuur, met ruimte voor tegenspraak. 

Daarbij werd ook verwezen naar de ernstige problemen die in 2017 bij 

het UMC Utrecht waren ontstaan door een onveilige organisatiecultuur 

op een afdeling. Dergelijke situaties werden minder expliciet als een 

juridisch risico gezien, maar wel werden de mogelijke juridische 

gevolgen benoemd.

“In principe kan zoiets natuurlijk bij elk umc ontstaan. Uiteindelijk 
kun je dan ook in juridische problemen komen. Het gaat erom dat 
de organisatie zo werkt dat misstanden tijdig worden ontdekt. Ik 
denk dat de cultuur hier wel zo is – en dat het bestuur voldoende 
dicht op de organisatie staat – dat dergelijke dingen op tijd worden 
gezien. 100% zekerheid is er misschien nooit.”

Met verschillende geïnterviewden werden situaties besproken waarin er 

expliciet sprake was van juridische onzekerheid, als bron van juridisch 

risico.

“Bijvoorbeeld bij bijzondere verrichtingen, die volgens regelgeving 
op een aangewezen locatie moeten worden verricht. In welke 
mate kun je daar, om redenen van patiëntvriendelijke logistiek, 
bepaalde onderdelen naar andere locaties verplaatsen? Of wat 
als je bepaalde zaken met andere partijen wil organiseren? Er 
is voor dat type vragen geen loket waar je naartoe kunt om 
een sluitend antwoord te krijgen. We maken intern met de 
juristen een inschatting, eventueel met extern advies. Dat zijn 
risicoafwegingen.”
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“Het is regelmatig een kwestie van interpretatie of iets aan een 
bepaalde juridische norm voldoet. Dat zijn eigenlijk steeds risico-
inschattingen.”

Waar de juridische professionals in relatie tot juridisch risico vooral 

strijd met ‘harde’ juridische normen noemden, een bevestiging van 

verwachting 3,112 was opvallend dat enkele van de niet-juridische 

professionals het onderscheid tussen wettelijke normen en ‘zachtere’ 

normen, bijvoorbeeld uit het accreditatiekader of de beroepsgroep, 

vrijwel niet leken te maken.

Het beeld was eenduidig dat juridische risico’s en risicobereidheid 

zelden tot nooit expliciet werden gekwantificeerd (thema 4). De 

kwetsbaarheid voor biases was door de aandacht voor andere aspecten 

in mindere mate onderwerp van gesprek. Het algemene beeld was dat 

het ontbreken van processuele borging van advisering er wel voor kan 

zorgen dat er bij individuele professionals of organisatieonderdelen 

blinde vlekken blijven bestaan.

7.6.4 Houding tegenover wet- en regelgeving
In verschillende interviews kwam de regeldichtheid in de sector aan de 

orde en werd gesproken over de uitdagingen die wet- en regelgeving 

stelt, alsmede over de houding van medewerkers tegenover wet- en 

regelgeving. Geïnterviewden benoemden de administratieve belasting 

die uit de regelgeving voortvloeit als een van de belangrijkste nadelen. 

Een relevant deel van de administratieve belasting komt hierbij van 

niet-wettelijke regulering, of initiatieven vanuit beroepsgroepen ter 

ondersteuning van medisch onderzoek. Het beeld dat naar voren kwam 

is dat dergelijke afspraken op de werkvloer ook als regeldichtheid 

worden ervaren, zonder dat er een directe basis is in wetgeving.

112 Verwachting 3: De praktijk zal met betrekking tot definities van 

juridisch en compliancerisico gevarieerd zijn (geen definitie, een 

oorzakelijke of consequentiële definitie of een andere variant). 

Juridische professionals zullen vanuit hun visie op juridisch risico een 

neiging hebben om ¬vooral aan ‘harde’ juridische normen te toetsen 

(wettelijke normen en intern beleid dat een concrete vertaling is van 

wettelijke normen).
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“Soms is het inderdaad de beroepsgroep die het zichzelf aandoet. 
Dan wordt vanuit nobele onderzoeksmotieven een uitgebreide 
set indicatoren afgesproken, zonder dat goed bekeken is hoe 
die eenvoudig kunnen worden geadministreerd of uit bestaande 
systemen kunnen worden gehaald.”

Deze observatie neemt niet weg dat de wettelijke regeldichtheid als 

hoog werd beoordeeld en als geheel soms moeilijk uitvoerbaar.

“Er zijn voorbeelden van conflicterende regels, waarbij je vanuit 
medische regelgeving een dienst moet aanbieden, terwijl je 
deze vanuit werkdruk en verantwoordelijkheid als werkgever 
tijdelijk zou willen stopzetten. Of conflicten tussen regels van 
brandveiligheid en medische veiligheid. Het komt ook weer niet 
heel vaak voor, maar het bestaat zeker.”

“AVG bijvoorbeeld. Bij de administratie krijgen we dagelijks zeer 
veel vragen over facturen. Eigenlijk mogen we die niet direct 
en onversleuteld terugmailen. Dan moet je eigenlijk versleuteld 
terugsturen. Maar dat kun je weer niet openen op je tablet en is 
ook niet gebruiksvriendelijk. Dit zijn heel praktische uitdagingen.”

“In het algemeen is het financiële systeem wel zo complex 
geworden dat er in de praktijk moeilijkheden kunnen optreden. 
Je merkt dat een paar praktische afspraken de ergste problemen 
wel kunnen verhelpen. Voorbeeld: je moet je kind op grond van 
Zorgverzekeringswet binnen drie maanden verzekeren. Als een 
kind kort na geboorte overlijdt is dat natuurlijk niet waar ouders 
aan denken. Dan hadden we wel eens een situatie waarin ouders 
een rekening kregen omdat hun kindje niet verzekerd was. In die 
situatie hebben verzekeraars die termijn losgelaten. Daarvoor moet 
je wel even met elkaar om de tafel.”

“Over het algemeen is het wel werkbaar, maar het is wel complex. 
Bepaalde zaken zorgen voor zeer veel administratie. Medewerkers 
moeten wel door de bomen het bos kunnen blijven zien. Dit blijft 
een uitdaging.”
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Op basis van de interviews ontstond als overkoepelend beeld dat de 

voornaamste bezwaren tegen de regelgeving bestaan uit de grote, 

administratieve belasting die dit met zich meebrengt. Op onderdelen 

kan regelgeving conflicteren, kan deze te gedetailleerd zijn en kunnen 

er inhoudelijke bezwaren tegen bestaan. In het algemeen is de houding 

echter dat regelgeving noodzakelijk en onvermijdelijk is en dat er 

veelal een gegronde reden voor is. Voor wat betreft de zorginhoudelijke 

regelgeving geldt dat deze in beginsel gericht is op kwaliteit en 

verbetering van zorg. Daarmee loopt de doelstelling van de regelgeving 

in belangrijke mate parallel met de doelstellingen van de organisatie. 

Zorgprofessionals lijken zich relatief sterk bewust van de tuchtrechtelijke 

gevolgen van het niet naleven van dit type regelgeving, waarbij de 

aansprakelijkheid ook een sterk individueel karakter kan hebben. Het 

beeld is dat er bij regelgeving van ordenende en financiële aard vanuit 

patiëntenbelang eerder kan worden gezocht naar maximale ruimte in 

of de grenzen van de regelgeving. Deze neiging lijkt bij regelgeving 

van zorginhoudelijke aard, mede door de aard van de regelgeving en 

mogelijke tuchtrechtelijke gevolgen, veel minder aanwezig.

7.6.5 Imago juristen
Geïnterviewden vroeg ik expliciet naar het beeld dat binnen de 

organisatie van de juridische afdeling(en) bestaat. Eenduidig werd 

benoemd dat vooral de centrale juridische afdeling binnen de 

organisatie in het recente verleden (circa 10-15 jaar) qua omvang 

gegroeid is en daarmee ook geprofessionaliseerd. Geïnterviewden gaven 

aan dat de organisatie de juridische professionals hierdoor beter weten 

te vinden.

“Voorheen moest de boel echt wel in de fik staan, bij wijze van. 
Er was vroeger ook maar één jurist die de RvB ondersteunde. Hoe 
dat komt? Ik denk dat er toen beduidend minder regelgeving was? 
Dat verbaasde mij toen in ieder geval wel, weet ik nog.”

“Moet je nagaan dat er in het verleden maar één jurist zat. Die 
heeft onvermijdelijk moeten prioriteren.”
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Met betrekking tot het imago verschilden de antwoorden lichtelijk. 

Enkele geïnterviewden gaven aan het beeld te hebben dat er als geheel 

nog wat te reactief werd geopereerd. Anderen benoemden dat dit 

wellicht onvermijdelijk het beeld is dat er aan juridische professionals 

kleeft.

“Ze vinden ons (juristen) natuurlijk vaak te rigide. Daar maken 
we wel grappen over. Onderzoekers beseffen niet wat een keuze 
voor Amerikaans recht betekent, bijvoorbeeld, tot je vraagt of 
ze in de toekomst nog naar Amerika willen en ze uitlegt hoe de 
rechtskeuze dat kan frustreren, mocht er een keer iets misgaan.”

“Ik denk dat de juristen toch nog wel wat aan de risicomijdende 
kant zitten, is mijn beeld. Juristen moeten in het algemeen 
natuurlijk niet alleen zeggen wat er niet kan, maar ook meedenken 
hoe iets wel kan. Als je te vaak alleen zegt wat er niet kan, loop je 
het risico dat anderen je gaan mijden. Ik denk dat we daar bij de 
staven overigens allemaal nog in kunnen groeien.”

“Ik denk dat er zeker mensen zijn die juristen vooral als nee-
zeggers zien, maar ik denk dat er ook meer dan genoeg mensen 
zijn die prettig met ons samenwerken. Ik denk dat de afdeling wel 
een aardige reputatie heeft. Ik probeer zelf zo creatief mogelijk met 
juridische kaders om te gaan en flexibel mee te denken. Het gaat 
niet om het volledig vermijden van juridische risico’s, maar wel 
om ze zoveel mogelijk te mitigeren. Nee moet wat mij betreft nooit 
helemaal het einde zijn.”

“Ik denk dat de juristen sec op juridische onderwerpen wel een 
heel proactieve rol hebben. Wat meer buiten het juridische is het 
misschien wat reactiever.”

7.6.6 Methoden en instrumenten

Juridische advisering
Omdat in de interviews al snel bleek dat de organisatie relatief weinig 

processuele borging of formeel uitgewerkte instrumenten voor juridisch 

risicomanagement kent (thema 5), lag in de interviews de nadruk op 
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de wijze waarop juridische advisering in de praktijk verloopt. Daarbij 

werd doorgevraagd op de mate waarin deze advisering een proactief of 

reactief karakter had. De aard van de werkzaamheden is daarbij relevant. 

De activiteiten van de juristen die zich bezighouden met klachten en 

claims kunnen uit hun aard bijvoorbeeld als reactief worden aangemerkt. 

Reactieve activiteiten leiden wel regelmatig weer tot preventieve 

activiteiten. In de interviews werd bijvoorbeeld aangegeven dat aan 

claims en klachten verbonden (mogelijke) fouten of incidenten altijd 

worden geanalyseerd vanuit de kwaliteits- en veiligheidssystematiek, 

waarbij onder andere gebruik gemaakt kan worden van de Tripod Beta 

systematiek: een methode voor incidentanalyse. In deze zin hebben deze 

werkzaamheden voor de organisatie naar de toekomst een preventieve 

werking, uiteraard voor zover hieruit daadwerkelijk lessen worden 

getrokken.

Ook andere activiteiten van juristen dragen proactieve elementen in 

zich:

“Contracttemplates en standaardprocessen die we hanteren 
bij onze advisering hebben natuurlijk ook wel een proactieve, 
toekomstgerichte werking. Awareness-trainingen ook. 
Hebben vaak deels wel weer een link met problemen die ooit 
ergens zijn ontstaan.”

In het algemeen geldt, zie hiervoor, dat het inschakelen van juridisch 

advies of het laten verrichten van een juridische toetsing niet verplicht, 

of op andere wijze processueel geborgd is. Er zijn hierop zowel formele 

en informele uitzonderingen. Bepaalde contracten die voor onderzoek 

bij de onderzoeksvennootschap worden gesloten worden bijvoorbeeld 

niet getekend zonder juridische toetsing. Geïnterviewden gaven aan 

dat het voor andere zaken eerder praktijk is dat er ergens in het proces 

een juridische toetsing plaatsvindt, dan dat dit formeel is vastgelegd 

of processueel is geborgd. Op bepaalde gebieden is er regelmatig nauw 

contact.

“Bij inkoop spelen zeer regelmatig juridische aspecten. 
Er is eigenlijk wel dagelijks contact.”
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Het beeld was eenduidig dat veel juridisch advies op verzoek (en dus 

reactief ) plaatsvindt. Ongevraagd juridisch advies, waarbij juridische 

professionals de organisatie zelf actief benaderen, kwam minder voor.

“Wij doen op zich veel reactief, maar dat kan wel weer een bron 
zijn voor proactief optreden. Een voorbeeld van proactief handelen 
is bijvoorbeeld een initiatief om gastaanstellingen beter te regelen. 
Was eigenlijk maar fragmentarisch geregeld, terwijl je daar best 
risico’s kunt lopen: je haalt iemand in huis, die kan bij systemen, 
meewerken aan onderzoek, enzovoort. Als een formeel-juridische 
relatie ontbreekt kan dat problemen geven. Daar zijn ook wel 
voorbeelden van.”

Geïnterviewden benoemden in de interviews, in het licht van het 

ontbreken van verplichte juridische advisering of processuele 

borging, wel verschillende factoren die ervoor zorgen dat juridisch 

advies door anderen binnen de organisatie wordt gevraagd. Voor 

onderzoeksactiviteiten geldt bijvoorbeeld dat grote studies getoetst 

moeten worden door de medisch-ethische toetsingscommissie van het 

umc. Voor deze toetsing zijn verschillende juridische aspecten relevant. 

Uit de good clinical practice standaarden die relevant zijn bij onderzoek 

naar medicijnen volgt dat relaties contractueel moeten zijn vastgelegd. 

Dergelijke factoren bevorderen dat door onderzoekers in het voortraject 

juridisch advies wordt gevraagd.

Voor het aangaan van nieuwe (complexe) samenwerkingsverbanden 

bestaat een checklist van de afdeling Strategie en beleid, die vragen 

benoemt die bij het aangaan van dergelijke samenwerkingen spelen 

en aangeeft welke specialisten, waaronder de juridische professionals, 

binnen de organisatie hiervoor benaderd kunnen worden. Ook het 

gebruik van deze checklist is niet verplicht, maar op hoofdlijnen schetst 

zij wel de werkwijze.

“Natuurlijk gebeurt het wel wat gedegener als de afdeling 
Strategie en beleid dit proces begeleidt, dan wanneer het primair 
vanuit een divisie is geïnitieerd. In eerste geval is er dan directer 
afstemming met JZ. De checklist geeft wel op hoofdlijnen 
aan waarop gelet wordt. Inmiddels is de werkwijze overigens 
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wel breed binnen de organisatie bekend, bijvoorbeeld bij de 
bedrijfsvoerders van de divisies.”

Voor het inroepen van juridisch advies zijn verder het signalerings-

vermogen (de ‘juridische antenne’) en het juridisch bewustzijn bij 

niet-juridische professionals relevante factoren, zoals in de volgende 

paragraaf wordt besproken.

Juridisch bewustzijn en scholing
In de interviews werd steeds het juridisch bewustzijn bij niet-juridische 

professionals (de juridische antenne) door geïnterviewden besproken. 

Daarbij werden verschillen benoemd tussen typen professionals en 

vooral tussen regels van ordenende aard (aanbesteding, mededinging, 

enzovoort) en regels die raken aan zorginhoud, integriteit en ethiek. 

Ten aanzien van de laatste categorie was er over het algemeen een hoge 

bereidheid om regels na te leven. Bij de eerste, ordenende categorie werd 

deze nog steeds als hoog, maar wel lager ingeschat.

Zoals hiervoor al kort is besproken, werden de organisatiecultuur en 

de nadruk op patiënt- en zorgbelang over het algemeen als factoren 

benoemd die compliance bevorderen. Het denken vanuit patiënt- 

en zorgbelang vergroot de kans dat in ieder geval in de geest van 

regelingen wordt gehandeld, ook wanneer kennis van de inhoud zou 

ontbreken. Bij externe samenwerkingen, omgang met patiëntgegevens 

en de rechten op resultaten van onderzoek kwam een beeld naar voren 

dat het juridisch bewustzijn relatief hoog werd geacht, mede omdat dit 

soort aspecten regelmatig spelen. De indruk was wel dat hier vooral om 

de notie gaat dát er juridische aspecten kunnen spelen; op onderwerpen 

ontbreekt vaak voldoende inzicht in de precieze regels. Ook wanneer het 

bewustzijn relatief hoog werd geacht, zijn juridische aspecten overigens 

niet de eerste zaken waar medici en onderzoekers aan denken bij 

(nieuwe) activiteiten en initiatieven.

“Ik denk dat het juridische wel het meest ver weg ligt van de 
professionals. Financiën of HR-aspecten zijn wat tastbaarder. 
Op belangrijke aspecten is er wel bewustzijn, op onderdelen kan 
het minder zijn.”
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“We werken hier met slimme mensen die belangrijke aspecten 
natuurlijk wel geregeld willen zien en beseffen dat ze anders 
risico lopen. Veel dingen liggen wel voor de hand; het is geen 
hogere wiskunde dat dingen als samenwerkingen en intellectuele 
eigendom belangrijk kunnen zijn om te regelen.”

“Door medisch beroepsgeheim zijn mensen zich in zorg 
bijvoorbeeld altijd al wel bewust van belang beschermen gevoelige 
gegevens. Het wordt wel wat anders als dat bijvoorbeeld in IT-
systemen moet worden verwerkt.”

“Ik denk dat de juridische antenne beter is geworden, gewoon 
omdat de organisatie meer trajecten heeft doorlopen waar 
juridische aspecten belangrijk zijn geweest. Daar hebben 
betrokken medewerkers dingen van meegekregen.”

Geïnterviewden gaven verschillende factoren als reden waardoor 

juridische aspecten en gerelateerde negatieve gevolgen soms toch 

onderbelicht blijven, of te laat worden geadresseerd.

“De focus ligt bij de medische professionals en onderzoekers 
natuurlijk wel op de inhoud. Onderzoekers zien bijvoorbeeld een 
mooi device van een start-up waar ze graag mee willen werken 
en denken dan niet als eerste aan aspecten als het contractueel 
vastleggen of een credit check, ook al snappen ze dat uiteindelijk 
wel.”

“Bij initiatief X was het btw-aspect bijvoorbeeld over het hoofd 
gezien. Er waren al constructies gekozen en wij werden te laat 
betrokken. Mensen staan er soms gewoon onvoldoende bij stil.”

“Het heeft ook met ervaring te maken; het helpt om wat dingen 
mee te maken. Bij sommige collega’s, verder kundig op hun 
domein en talentvol, ontbreekt die gewoon nog; dat valt ze maar 
moeilijk te verwijten. Hoe je een betere juridische antenne bereikt? 
Vooral toch door wat bijscholing en bijeenkomsten, denk ik. 
Dat werkt beter dan informatie op het intranet. Maar het is wel 
moeilijk, er is geen eenvoudige oplossing.”
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“Wij letten wel extra op bij gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld 
bepaalde studies rond homoseksualiteit, psychiatrie. Voor de 
mensen die daar werken is het dagelijkse kost. Die hebben een 
bepaalde beroepsdeformatie en realiseren zich daardoor soms 
minder dat iets in een bepaald frame kan worden gezet. Dat is 
geen verwijt, zo werkt dat gewoon.”

Als concrete activiteiten om het juridisch bewustzijn te vergroten 

werden de awareness-sessies genoemd die op verschillende 

terreinen worden gegeven, zoals op het gebied van juridische 

aspecten van onderzoek en fiscaal-juridische aspecten, alsmede een 

e-learningprogramma op het gebied van privacy, in verband met de 

inwerkingtreding van de AVG.

Data- en contractbeheer
Verschillende geïnterviewden benoemden, in het kader van methoden en 

instrumenten voor beter juridisch risicomanagement, het verbeteren van 

de workflow en administratie van contracten als aandachtspunten, met 

name voor contracten buiten het domein van inkoop.

“Contractmanagement bij inkoop is op zich redelijk op orde; voor 
alle contracten die we zelf als inkoop hebben zelfs goed. Maar 
binnen de organisatie zijn er ook veel andere contracten die er niet 
in staan. Daar zou nog een verbeterslag gemaakt kunnen worden.”

“Wij lopen het meest aan tegen de routing: waar is een contract? 
Onderzoeker weet het dan ook vaak niet. Daar zijn we nu 
mee bezig, met allerlei optimalisatiegroepjes. Verdergaande 
digitalisering zou zeker nuttig kunnen zijn, maar daar lopen we 
wel tegen budgettaire grenzen aan. Geld gaat hier bij voorkeur 
natuurlijk naar zorg en onderzoek.”

7.6.7 Negatief adviseren
Vanuit thema 6 (reacties op negatieve advisering) kwam in de interviews 

met juridische professionals aan de orde hoe hiermee werd omgegaan. 

Er waren daarbij niet veel concrete voorbeelden van situaties waarin 

negatieve adviezen noodzakelijk waren, alhoewel geïnterviewden 

aangaven dat dit wel voorkomt. Het algemene beeld was dat binnen de 
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organisatie, verklaarbaar vanuit de relatief grote neiging tot compliant 

gedrag, negatieve adviezen serieus worden genomen en dat dan eerder 

naar andere mogelijkheden wordt gezocht.

“Ik heb wel meegemaakt dat iemand in de standaardcontracten 
dingen ging zitten wijzigen, die duidelijk incorrect waren. Toen 
heb ik gevraagd hoe hij het zou vinden als ik de doses in zijn 
protocol zou aanpassen. Daarna begrepen we elkaar beter.”

“Blijft natuurlijk wel dat wij adviseren en uiteindelijk niet 
besluiten. Ik heb een keer echt tegen iets geadviseerd en dat is 
toen niet doorgegaan. Verder kijken we toch vooral naar manieren 
om dingen mogelijk te maken. We wegen ook altijd wel mee: hoe 
belangrijk is dit onderzoek voor ons centrum?”.

Geïnterviewden noemden, evenals bij de bank en de gemeente, 

dat niet-juridische professionals de neiging kunnen hebben om 

een juridische vraag geïsoleerd voor te leggen, zonder zicht op het 

totaalbeeld. Dit belemmert een goede juridische beoordeling, waarvoor 

zicht op de context vereist is.

Door het ontbreken van verplichte advisering, werd aangegeven dat het 

ook wel voorkwam dat organisatieonderdelen extern juridisch advies 

inwinnen. Geïnterviewden gaven aan dat daarbij mogelijk de gedachte 

speelt dat een externe juridisch adviseur eerder zal zoeken naar de 

ruimte in de regelgeving.

7.7 Conclusie

Tot slot van dit hoofdstuk vat ik de belangrijkste conclusies samen en ga 

ik in op de mate waarin de geformuleerde verwachtingen zijn bevestigd.

De eerste verwachting houdt in dat de factoren omvang, organisatie-

structuur, externe relaties en toepasselijk normenkader impact hebben 

op de wijze waarop organisaties hun (juridisch) risicomanagement 

inrichten. Het umc opereert in een sterk gereguleerde context, waarbij 

juridische aspecten voor vrijwel alle activiteiten van de organisatie 
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relevant zijn. Het kent bovendien een gelaagde organisatiestructuur 

en een diversiteit aan externe relaties. De juridische risico’s die hieruit 

voortvloeien worden in de praktijk van de organisatie, conform de 

verwachting (1), inderdaad zichtbaar via verschillende methoden en 

organisatiestructuren geïdentificeerd en beheerst.

Opvallende bevinding is dat het umc voor de zorgverlening, als een 

van haar kernactiviteiten, een uitgebreide kwaliteitssystematiek 

kent, waarbij een breed spectrum aan wettelijke en niet-wettelijke 

regulering relevant is (§ 7.4). Hierdoor kan er worden gesproken van 

juridische risico’s. De juridische afdeling is bij dit zorginhoudelijke 

risicomanagement in de praktijk echter zeer beperkt betrokken, omdat 

het in de praktijk vrijwel volledig georganiseerd en uitgevoerd wordt 

door zorginhoudelijke professionals. Dit risicomanagement krijgt 

binnen de verschillende geledingen van de organisaties vorm en 

wordt ondersteund door de activiteiten van de Commissie Kwaliteit 

en Veiligheid. Een verklaring voor de beperkte betrokkenheid van de 

juridische afdeling is dat deze regelgeving sterk zorginhoudelijk gericht 

is, nauw verbonden is met het primaire proces en in belangrijke mate 

wordt vormgegeven door de beroepsgroep.

Het umc kent, voor niet-zorginhoudelijke risico’s, in vergelijking met 

de bank en de gemeente, minder vergaande verplichtingen op het 

gebied van risicomanagement (§ 7.4.3). Afgezien van de verplichting 

om boekhoudkundig verantwoord te rapporteren over relevante 

financiële risico’s (zoals renterisico’s en een algemene verplichting 

om voorzieningen te treffen voor voorzienbare verplichtingen, 

waaronder juridische claims) gelden er geen uitgebreide verplichtingen 

voor (de beheersing van of rapportage over) niet-financiële risico’s. 

Als gevolg van de totstandkoming van de Governancecode zorg 

(2010) is er binnen het umc een beperkte systematiek ontstaan voor 

systematische rapportage over niet-medische risico’s, om aan de 

verplichtingen in de code tegemoet te komen. Deze ontwikkeling 

heeft zich volgens geïnterviewden ook bij andere umc’s voorgedaan.

De werkzaamheden van de juridische afdeling zien op de 

randvoorwaarden (samenwerking met externe partijen, inkoop, 

financiering, privacy, medisch-ethische aspecten, enzovoort) 
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waaronder de zorgverlening binnen het umc en het wetenschappelijk 

onderzoek plaatsvindt. Anders dan bij gemeente, zijn 

juridische professionals vrijwel niet betrokken bij (uitvoerende) 

eerstelijnsactiviteiten. Juridische professionals zijn bij casuïstiek binnen 

de zorgverlening vooral betrokken als er incidenten ontstaan die tot 

klachten of claims leiden. Binnen het umc vormt het behandelen en 

begeleiden van klachten en claims voor twee juridische professionals 

hun hoofdtaak. Vanuit juridisch perspectief gaat het hierbij om eventuele 

civielrechtelijke aansprakelijkheid of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid, 

naast het zelfstandige belang van zorgvuldige klachtbehandeling. 

Vanuit het perspectief van risicomanagement kan dit als reactief 

juridisch risicomanagement worden beschouwd, al wordt uit incidenten 

ook systematisch lering getrokken voor de toekomst.

Mede tegen de achtergrond van het lichte wettelijke regime en de 

beperkte systematiek is risicomanagement binnen het umc geen breed 

gehanteerde term. Het 3loD-model is bij financiële en auditafdeling, 

conform verwachting (2), bekend en wordt gezien als een ordenend 

principe, maar wordt buiten deze afdeling niet gebruikt. Een eenduidig 

resultaat is dat de juridische professionals in het umc dit model niet 

(her)kennen. Mijn conclusie is dat het niet-medische risicomanagement 

binnen het umc nog sterk silomatig is georganiseerd, waarbij de 

samenwerking tussen (tweedelijns)afdelingen nog lijkt te kunnen 

worden verbeterd. Dit werd ook gesignaleerd in een analyse door 

de interne auditafdeling en was ten tijde van de onderzoeksperiode 

onderdeel van een lopende discussie.

Vanuit het analytisch kader had ik aandacht voor risicodefinities en 

-categorieën (thema 3). Voor niet-medische risico’s worden binnen 

de beperkte systematiek van het umc geen aparte risicocategorieën 

gehanteerd. In de jaarverantwoording wordt alleen op hoofdlijnen 

gerapporteerd over de belangrijkste risico’s. Gegeven het uitgebreide 

medische risicomanagement, waarmee een groot deel van de 

kernnactiviteiten wordt gedekt, is denkbaar dat rapportage in 

risicocategorieën voor het umc een te gedetailleerde benadering is, die 

een onnodig hoge administratieve belasting met zich meebrengt. Op 

basis van het interview met een betrokkene bij het risicomanagement bij 

een ander umc is bekend dat in dit centrum evenmin met categorieën 
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wordt gewerkt, maar met een systematiek waarin periodiek een lijst van 

de belangrijkste, duidelijk omschreven, risico’s wordt opgesteld. Mogelijk 

is een benadering zonder risicocategorieën voor het umc dus passend.

De term juridisch risico wordt binnen het umc alleen in algemene zin 

gebruikt. Verwachting 3 hield in dat juridische professionals bij de 

toetsing op juridische risico’s vooral harde juridische normen hanteren. 

Deze verwachting is in de gevalsstudies minder uitgebreid onderzocht 

dan bij de bank, maar de focus van juridische professionals lijkt vooral 

op dit type normen te liggen.

Van kwantificering van kansen, gevolgen en risicobereidheid is in de 

omgang met juridische risico’s doorgaans geen sprake, ook niet in 

kwesties waarin grotere belangen spelen (§ 7.6.3). Verwachting 4 is 

daarmee niet bevestigd. De juridische afdeling kent een relatief beperkte 

omvang en verschillende juridische thema’s worden hierdoor slechts door 

één juridische professional bediend. Evenals bij de gemeente, bemoeilijkt 

deze enkele bezetting het organiseren van kritische tegenspraak, hetgeen 

zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid voor de invloed van biases.

Het beeld op basis van de gevalsstudies is dat er, conform verwachting 6, 

inderdaad regelmatig spanningen zijn tussen belangen van de organisatie 

en het recht. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge regeldichtheid, 

waarbij normen van verschillende aard soms onderling kunnen 

conflicteren. Eventuele negatieve adviezen van juridische professionals 

lijken daarbij, vanuit een relatief grote bereidheid tot compliant gedrag, 

serieus te worden genomen. Bij de gevalsstudie heeft minder de nadruk 

gelegen op de tactieken die niet-juridische professionals hanteren om 

een gunstig juridisch advies te krijgen, maar er werd wel genoemd dat 

organisatieonderdelen vanuit die beweegreden soms extern juridisch 

advies zoeken.

Ten aanzien van de methoden en instrumenten van juridisch risico-

management geldt dat er binnen het umc voor niet-medische risico’s 

sprake is van weinig processuele borging. Alhoewel daarvan de nadelen 

worden onderkend, wordt de cultuur van verantwoordelijkheid door 

geïnterviewden als positief gezien. Er worden door de juridische afdeling 

proactieve activiteiten ondernomen, zoals scholing, maar veel gebeurt 
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over de band van gevraagd advies. Verwachting 5 kan op dit punt als 

bevestigd worden beschouwd. Vanuit het medische risicomanagement 

is er tegelijkertijd een zeer uitgebreide systematiek met veel processuele 

borging en activiteiten met een proactief karakter. Ik illustreer dit 

hierna, door in het volwassenheidskwadrant het medische en juridische 

risicomanagement (RM) te positioneren:

Figuur 24 Gevraagd advies als belangrijkste methode, geplaatst 

in het kwadrant
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De score voor proactiviteit voor de juridische afdeling is derhalve 

laag, doordat er vooral sprake is van gevraagd advies. Op dit punt 

lijken verbeteringen mogelijk. De andere indicatoren voor volwassen 

juridisch risicomanagement (thema 7) zijn: systematiek, integraliteit, 
juridisch bewustzijn binnen de organisatie en integratie in strategische 
besluitvorming. Een algemene kanttekening bij de beoordeling op basis 

van de indicatoren is dat er bij umc, in vergelijking met de bank en de 

gemeente, sprake is van relatief kleine stafafdelingen. Er bestaat voor 

het juridisch risicomanagement door de juridische afdeling bijvoorbeeld 

geen uitgewerkt beleid, of duidelijke afstemming met het algemene 
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risicomanagement. Dit leidt, uitgaande van het beleid, tot lage scores 

op systematiek en integraliteit. Tegelijkertijd is er wel periodiek overleg 

tussen de verschillende stafafdelingen van het umc en maakt de 

beperkte omvang van de staf het bewaken van overzicht eenvoudiger. 

De noodzaak voor een uitgebreide systematiek lijkt hierdoor kleiner, 

alhoewel er binnen de organisatie bij een meerderheid van de staf wel 

een behoefte lijkt te zijn aan meer afstemming.

Met betrekking tot juridisch bewustzijn lijkt er binnen de organisatie 

sprake van een redelijk sterke neiging tot compliant gedrag, 

zie hiervoor. De positionering van de juridische afdeling, en de 

dubbelpositie van de secretaris van de RvB als hoofd Juridische 

zaken, bevordert de integratie in strategische besluitvorming. 

Het risicomanagement voor zorginhoudelijke juridische risico’s is 

verder zeer sterk ontwikkeld, al is de betrokkenheid van de juridische 

afdeling hierbij dan gering. Er is, concluderend, sprake van een 

gefragmenteerd beeld en (on)volwassenheid op deelonderwerpen.
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8.1 Inleiding

Met de resultaten van de gevalsstudies bij drie organisaties is een 

beeld ontstaan van de wijze waarop juridische afdelingen in beleid 

en uitvoering invulling geven aan hun rol bij het risicomanagement 

van organisaties en hoe dit zich verhoudt tot het analytisch kader. 

In dit hoofdstuk vergelijk en analyseer ik de onderzoeksresultaten van 

de drie gevalsstudies, aangevuld met uitkomsten van de rondetafel-

bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zijn de voorlopige resultaten 

van het onderzoek in een drietal sessies bediscussieerd met panels 

van, in totaal, 15 professionals en experts. Zoals in de methodologische 

verantwoording is toegelicht, hadden deze bijeenkomsten tot doel een 

beeld te krijgen van de mate waarin de gevonden resultaten buiten de 

onderzochte organisaties worden herkend en om bevindingen, waar 

mogelijk, te voorzien van aanscherpingen en nuances.

De opbouw van dit hoofdstuk vindt plaats aan de hand van de zeven 

thema’s en bijbehorende verwachtingen, zoals die uit het analytisch 

kader voortvloeien (§ 4.3).

8.2 Complexiteit en organisatie 
(juridisch) risicomanagement

8.2.1 Complicerende factoren
Uit het analytisch kader volgt dat omvang, organisatiestructuur, aantal 
en typen externe relaties en toepasselijke normenkaders in belangrijke 

mate invloed hebben op het aantal en typen juridische risico’s en de 

complexiteit van het juridisch risicomanagement binnen organisaties 

(thema 1). Hieruit volgt de verwachting dat deze factoren, in het 

bijzonder het toepasselijke normenkader, invloed hebben op organisatie 

en inrichting van het (juridisch) risicomanagement (verwachting 1). 
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In deze paragraaf vergelijk ik de resultaten op dit punt, met een focus 

op de verschillen in toepasselijke normenkaders. In § 8.2.2 en § 8.2.3 

belicht ik twee belangrijke aspecten van organisatie en inrichting van 

het juridisch risicomanagement, waarin deze factoren zichtbaar blijken 

door te werken:

1. De relatieve omvang van de juridische afdeling; en

2. Het beleid rondom risicomanagement.

Omvang en organisatiestructuur zijn in hoofdstuk 5-7 per organisatie 

gedetailleerd besproken. Alle organisaties hebben duizenden tot 

tienduizenden medewerkers, verdeeld over tientallen tot honderden 

afdelingen, organisatieonderdelen en (dochter)vennootschappen 

(of andere rechtspersonen). Het bewaren van overzicht, het organiseren 

van informatiestromen en rapportages en het coördineren van 

besluitvorming vereisen in dergelijke organisaties veel inspanningen 

en afstemming en vormen derhalve duidelijk complicerende factoren bij 

het (juridisch) risicomanagement.

Alle organisaties hebben een grote hoeveelheid en diversiteit aan 

externe relaties (van cliënten tot partnerorganisaties en toezichthouders), 

die doorwerken in de omgang met juridische risico’s en (juridisch) 

risicomanagement. Bij het vormgeven of beheersen van deze relaties 

zijn juridische professionals betrokken. In alle organisaties wordt dit 

gezien als een belangrijk onderdeel van het beheersen van juridische 

risico’s. Hierna belicht ik enkele relevante bevindingen op het gebied 

van externe relaties bij de onderzochte organisaties.

Onder invloed van de economische crisis is er de afgelopen jaren in de 

financiële sector sprake van verscherpt toezicht door toezichthouders. 

In de gevalsstudie was de invloed van het toezicht op de dagelijkse 

praktijk van de bank duidelijk zichtbaar. De bank onderhoudt 

regelmatig en intensief contact met toezichthouders en aanwijzingen 

van toezichthouders hebben impact op de organisatie en inrichting van 

het (juridisch) risicomanagement. De bank heeft van de onderzochte 

organisaties het grootste aantal contractuele relaties. In de relaties 

met particuliere cliënten is een belangrijk deel van de inhoud van 

deze contracten echter sterk gestandaardiseerd. De betrokkenheid van 

juristen beperkt zich hierbij tot advisering vooraf, alsmede behandeling 
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van grote claims of klachten. Voor grotere cliënten is er sprake van 

meer maatwerk in de contractering. Juristen zijn hierbij op meer 

casuïstisch niveau betrokken. Acquisitie van en deelnemingen in 

fintechondernemingen zorgen bij momenteel voor uitdagingen, doordat 

het (risico)management van nieuwe organisatieonderdelen en de bank 

op elkaar afgestemd moeten worden.

De gemeente heeft door haar publieke taak, vanuit het perspectief 

van juridisch risicomanagement, het meest diverse en complexe 

spectrum aan externe relaties. Zij opereert, in vergelijking met de bank, 

inhoudelijk op veel meer verschillende gebieden. Zij staat hierbij onder 

toezicht van provincie en rijksoverheid en neemt deel in verschillende 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 

regelingen. Een relevant verschil met de bank is verder dat de gemeente 

bij de uitoefening van haar publieke bevoegdheden vaak eenzijdig 

de rechtspositie van andere partijen kan bepalen. Tegen dergelijke 

besluiten staat vrijwel altijd een laagdrempelige rechtsgang open. 

Ook bij haar private handelen is de gemeente jegens derde partijen 

altijd gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Bovendien gelden voor de gemeente bij het aangaan van contractuele 

relaties de verplichtingen uit de aanbestedingswetgeving.

Alhoewel er ook bij het umc sprake is van veel en complexe externe 

relaties, onderhoudt zij getalsmatig veel minder contractuele relaties dan 

de bank en opereert zij, in vergelijking met de gemeente, inhoudelijk op 

minder diverse terreinen. Als publiek gefinancierde organisatie heeft 

het bij haar contractering wel te maken met de verplichtingen uit de 

aanbestedingswetgeving. Een relevant deel van de – relatief beperkte – 

juridische capaciteit van het umc wordt hieraan dan ook besteed, zie 

ook hierna.

Met betrekking tot de toepasselijke normenkaders is zowel op bank, 

gemeente als umc een grote hoeveelheid regulering, van uiteenlopende 

aard, van toepassing (hoofdstuk 5-7). Hierdoor dienen de organisaties bij 

veel van hun activiteiten rekening te houden met complexe juridische 

aspecten. Compliance met deze regelgeving is een grote uitdaging. 

Dit komt allereerst door de hoeveelheid regulering, maar tevens doordat 

er regelmatig sprake is van onduidelijkheden, of zelfs tegenstrijdigheden 
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in (nieuwe) regelgeving. Alle drie de organisaties kennen hierdoor een 

grote hoeveelheid en diversiteit aan juridische risico’s.

Alhoewel alle drie organisaties dus een hoge mate van regulering 

kennen, zijn er belangrijke verschillen in karakter en zwaarte van het 

deel van het toepasselijke normenkader dat voor deze studie in het 

bijzonder relevant is: de specifieke verplichtingen op het gebied van 

risicomanagement. Onderstaande tabel toont, ter vergelijking, voor 

de drie onderzochte organisaties de meest relevante regelgeving met 

verplichtingen op dit gebied. Daarbij wordt in de vierde kolom benoemd 

of er hierin expliciete aandacht is voor juridische (aspecten van) risico’s. 

Tabel 10 Een schematisch overzicht van de regelgeving 

met verplichtingen op het gebied van (juridisch) 

risicomanagement

Organi-
satie

Relevante 
regelgeving

Karakter en globale 
inhoud

Expliciete aandacht 
voor juridische 
(aspecten van) 
risico’s?

Bank Verordening 

 betreffende pruden-

tiële vereisten voor 

 kredietinstellingen 

en beleggings-

ondernemingen 

(EU 575/2013) 

Verordening met 

directe werking, 

verschillende 

gedetailleerde 

bepalingen over 

beheersing van 

risico’s

Ja, juridische 

aspecten van 

risico’s worden 

op verschillende 

plaatsen benoemd. 

Term juridisch risico 

wordt niet gebruikt

Richtlijn betreffen-

de toegang tot het 

bedrijf van kredie-

tinstellingen en het 

prudentieel toezicht 

op kredietinstellin-

gen en beleggings-

ondernemingen (EU 

2013/36)

Europese richtlijn 

met algemene ver-

plichting rondom 

(toezicht op) sys-

temen voor risico-

management voor 

krediet- en beleg-

gingsinstellingen, in 

NL uitgewerkt in Wft

Idem

AMA-verordening 

(EU 2018/959) 

Nadere vereisten voor 

de geavanceerde 

meetmethode 

voor operationeel 

risicomanagement.

Ja, omschrijving 

van juridisch risico 

als onderdeel van 

operationeel risico.
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Organi-
satie

Relevante 
regelgeving

Karakter en globale 
inhoud

Expliciete aandacht 
voor juridische 
(aspecten van) 
risico’s?

Guidelines on SREP 

methodologies and 

processes, European 

Banking Authority

Richtlijnen over 

gedragstoezicht voor 

toezichthouders

Ja, aandacht voor 

juridisch risico 

als onderdeel van 

gedragsrisico

Guidelines on 

internal governance, 

European Banking 

Authority

Richtlijnen voor 

prudentieel toezicht 

door toezichthouders, 

met gedetailleerde 

normen over 

organisatie en 

inrichting van het 

risicomanagement

Ja, aandacht voor 

interne organisatie 

risicomanagement, 

positie compliance 

en risicomanagement

Wet financieel 

toezicht en onder-

liggende regelgeving, 

o.a.

 � Besluit prudentiële 

regels Wft

 � Besluit gedrags-

toezicht financiële 

ondernemingen

Nationale wet- en 

regelgeving met 

algemene eisen 

op het gebied van 

(systematische 

inrichting van) 

risicomanagement

Nee

Code banken Zelfregulering Nee

Gemeente Gemeentewet 

(Titel IV)

Basisverplichtingen 

rondom jaarrekening 

en begroting

Nee

Besluit begroting 

en verantwoording 

provincies en 

gemeenten

Verplichting om 

systeem voor weer-

standsvermogen en 

risicomanagement in 

te richten

Nee

Umc Wet Toelating 

Zorginstellingen/ 

WHW

Basis voor algemene 

eisen aan jaar-

rapportage 

Nee

Governancecode 

Zorg

Zelfregulering. 

Globale verplichting 

om systeem voor 

risicomanagement in 

te richten. 

Nee
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Het overzicht maakt de verschillen in de wettelijke regimes inzichtelijk. 

De bank kent veruit het meest gedetailleerde normenkader rondom 

risicomanagement. Waar gemeente en het umc veel vrijheid hebben, 

zijn er voor de bank gedetailleerde normen voor de inrichting van het 

risicomanagement (met name voortvloeiend uit de Guidelines for internal 
governance van de EBA) en bestaat er in de regelgeving aandacht voor 

juridische (aspecten van) risico’s.

De gemeente volgt de bank op afstand, met een veel minder 

gedetailleerd regime. Het umc heeft het lichtste regime. Relevant 

verschil is dat de wettelijke verplichtingen rondom risicomanagement 

voor de bank rechtstreeks doorwerken in het kapitaalbeslag dat de 

bank moet aanhouden. Een lager kapitaalbeslag leidt tot meer vrij 

kapitaal, dat benut kan worden voor financiële dienstverlening en 

omzetgroei. Ook bij de gemeente volgt uit de regelgeving dat er een 

risicosystematiek moet worden gehanteerd, die een gemeente in 

staat stelt het weerstandsvermogen te berekenen. Deze eisen aan, 

respectievelijk, kapitaalbeslag en weerstandsvermogen bij de bank 

en de gemeente bevorderen, los van de concrete normen die de 

regelgeving bevat, vrijwel automatisch de mate van systematiek bij 

het risicomanagement. De bank en de gemeente moeten immers voor 

accountant (en externe toezichthouder) specifiek onderbouwen welke 

risico’s ze lopen en welke financiële buffer ze als gevolg hiervan nodig 

denken te hebben. Bij het umc werkt het risicomanagement minder 

direct door in de financiële huishouding en is de noodzaak voor een 

systematiek vanuit dit perspectief minder groot.

8.2.2 Zichtbare doorwerking: omvang 
juridische afdeling

Tussen de organisaties zijn er belangrijke verschillen in de relatieve 

omvang van de juridische afdelingen: de afdeling die als de operationele 

zetel kan worden beschouwd voor het identificeren van en het (adviseren 

over) het beheersen van juridische risico’s. Mijn verklaring hiervoor 

is de wijze waarop het toepasselijke normenkader invloed uitoefent 

op de kernactiviteiten van de organisaties en hoe dit zich binnen de 

organisatie uit in een behoefte aan juridische expertise. Ik licht dit 

hieronder toe.
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De bank heeft van de drie organisaties veruit de grootste omvang, 

qua aantal medewerkers in fte. Zie de onderstaande tabel. Het is 

daarom geen verrassing dat de bank in absolute aantallen de grootste 

juridische afdeling heeft. In relatieve zin zijn er opvallende verschillen. 

Onderstaande tabel toont de aantallen juridische professionals per 

organisatie, het totale aantal werknemers en de verhouding tussen 

deze twee. 113 

Tabel 11 Verhouding juridische professionals -overige 

werknemers

BANK GEMEENTE UMC

Ca. 450 juridische 

professionals 

(wereldwijd)

Ca. 90 juridische 

professionals

Ca. 17 juridische 

professionals

55.000 fte 3.800 fte 6.100 fte

Verhouding: ca. 1/120 Verhouding: ca. 1/42 Verhouding ca. 1/350

Op basis van de rondetafelbijeenkomsten en kennis uit eerdere 

onderzoeksprojecten,114 gelden bij andere – middelgrote tot 

grote115 – banken, gemeenten en medische instellingen vergelijkbare 

113 De getallen zijn afgerond, om niet de schijn van exactheid te wekken. 

Het gaat om een beeld op hoofdlijnen. 

114 Als onderzoeker bij het lectoraat Legal Management was ik onder 

andere projectleider van het onderzoeksproject Atlas van de rechts-

praktijk (www.atlasrechtspraktijk.nl), arbeidsmarkt onderzoeken 

voor de landelijke opleidingsoverleggen van Sociaal Juridische 

Dienstverlening en HBO-Rechten, alsmede een arbeidsmarkt-

onderzoek ten behoeve van de oprichting van de master Legal 

Management. Met name in het project rondom de Atlas van de 

rechtspraktijk is voor een groot aantal organisaties de omvang van 

de juridische afdeling onderzocht en afgezet tegen de omvang van de 

organisatie (qua omzet en aantal werknemers). 

115 De gevonden verhoudingen vallen in grote lijnen door te trekken naar 

kleinere organisaties uit dezelfde sectoren. Voor kleine organisaties, 

met name in private en non-profitsector, leiden de gevonden 

verhouding vaak tot de – terechte – conclusie dat er geen juridische 

professionals werkzaam zullen zijn. De mate waarin een organisatie 

juridische diensten extern inkoopt – bij advocatuur of andere 

juridische dienstverleners – kan vertekenend werken. 
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verhoudingen. Grote commerciële organisaties, zoals bouwbedrijven 

of retailorganisaties, hebben veelal een – veel – lagere ratio dan het 

umc.116 Gemeenten hebben hiermee een van de hoogste ratio’s juridische 
professionals- overige werknemers.117 Binnen de private sector behoren 

financiële instellingen tot de organisaties met de hoogste ratio.

Het umc heeft van de drie organisaties, ondanks een sterke mate van 

regulering, dus veruit de laagste verhouding ‘juridische professionals 

– overige werknemers’. Een verklaring hiervoor is dat een belangrijk 

deel van de regelgeving die op het umc van toepassing is van 

zorginhoudelijke aard is, zich richt tot zorginhoudelijke professionals en 

mede is opgesteld door (leden van) de beroepsgroep.

Zorgverlening kan in juridische zin worden aangemerkt als het 

verrichten van feitelijke handelingen (op grond van een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst). Het risicomanagement, inclusief 

compliance, met betrekking tot deze feitelijke handelingen is binnen het 

umc hoogontwikkeld, maar vrijwel volledig belegd bij zorginhoudelijke 

professionals (onder de noemer: Kwaliteit en veiligheid van zorg). 

De betrokkenheid van juridische professionals is hierbij zeer beperkt.118 

Er kan hierbij een parallel worden getrokken met professionals die 

binnen organisaties toezien op de naleving van regelgeving op thema’s 

waarvoor grondige kennis van de inhoud eveneens essentieel is, zoals 

IT, milieu, bouw, of veiligheid (§ 3.5).

116 Ter illustratie: een van de grootste bouwbedrijven van Nederland 

heeft een ratio van 1/600. Een van de grootste retailorganisaties heeft 

een ratio die nog enkele factoren lager ligt (ca. 1/3000). 

117 Uitgezonderd organisaties die als kernactiviteiten het verlenen of 

verrichten van gespecialiseerde (private of publieke) juridische 

diensten hebben, zoals rechtbanken, advocaten- of notariskantoren, 

juridische adviesbureaus, en rechtsbijstandsverzekeraars. Zie ook 

Goudswaard, Land & Timmer, 2016, p. 24. 

118 Contacten met inspecties en toezichthouders zullen veelal ook via 

management of bestuurders verlopen. Bij het umc heeft een grote 

meerderheid van deze groep ook een zorginhoudelijke achtergrond. 

Management- en bestuursfuncties worden vaak gecombineerd met 

deeltijdfuncties als zorgprofessional. 
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In aanvulling hierop kan nog worden opgemerkt dat binnen het umc 

een belangrijk deel van de juridische capaciteit wordt ingezet op 

activiteiten die te maken hebben met het ondersteunen van juridische 

aspecten verbonden aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

(subsidies, samenwerkingsrelaties, intellectuele eigendom, enzovoort). 

Bij ‘gewone’ zorginstellingen zonder onderzoekstak ligt de ratio 

juridische professionals – overige medewerkers nog lager.119

Geconcludeerd kan worden dat de kernactiviteiten van het umc voor 

een belangrijk deel bestaan uit het verrichten van feitelijke handelingen, 

terwijl de kernactiviteiten van de bank en de gemeente vooral 

bestaan uit het verrichten van (complexe) rechtshandelingen. Om deze 

activiteiten in goede banen te leiden en risico’s te beheersen is meer 

juridische expertise benodigd.

Verklaringen voor de lagere ratio van de bank, ten opzichte van de 

gemeente, zijn dat de bank een kleinere variëteit aan diensten verleent, 

daarbij contractsvrijheid heeft en voor een belangrijk deel van haar 

dienstverlening in de positie verkeert om deze gestandaardiseerd aan te 

bieden. De gemeente kent een grotere variëteit aan dienstverlening en 

is monopolist; burgers en organisaties die niet krijgen wat zij wensen, 

kunnen normaal gesproken niet bij een andere gemeente gaan ‘shoppen’. 

Dit vergroot de kans dat burgers of organisaties die het met een 

beslissing niet eens zijn, deze juridisch aanvechten. Bovendien heeft de 

bank geen regelgevende bevoegdheid en heeft de gemeente door haar 

positie in het staatsrechtelijke bestel een zeer nauwe juridische relatie 

met de provinciale overheid en rijksoverheid, waarmee bij de uitoefening 

van activiteiten rekening moet worden gehouden.

Voor een volledige vergelijking van de aanwezige juridische expertise 
binnen een organisatie zouden overigens nog meer factoren kunnen 

worden meegenomen. Juridische expertise berust immers niet alleen 

bij juridische professionals. Ook andere professionals beschikken op 

deelonderwerpen over, meer of minder diepgaande, juridische expertise. 

De bank heeft bijvoorbeeld een groot aantal complianceprofessionals. 

119 Deze vaststelling is mede gebaseerd op de resultaten en bevindingen 

uit de onder noot 111 genoemde onderzoeken. 
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Vergelijkbare compliancetaken vallen bij de gemeente onder de 

taken van de juridische afdeling. Daarentegen heeft de gemeente 

weer een groot contingent aan uitvoerende professionals, zoals 

vergunningverleners, klantmanagers en handhavers, die specifieke 

juridische expertise op deelonderwerpen bezitten en waarbij een 

deel van hun werk als juridische werkzaamheden kunnen worden 

gekwalificeerd. Het gaat dus om een beeld op hoofdlijnen, maar de 

verschillen in omvang van de juridische afdelingen zijn dusdanig groot 

dat zij betekenisvol zijn.

Concluderend oefent het toepasselijk normenkader invloed uit op 

aantal en aard van de juridische risico’s, de behoefte aan juridische 

expertise binnen organisaties en daarmee op de omvang van juridische 

afdelingen.

8.2.3 Zichtbare doorwerking: intern beleid 
(juridisch) risicomanagement

De doorwerking van de vier factoren (omvang, organisatiestructuur, 

aantal en typen externe relaties en toepasselijk normenkader) was 

bij de onderzochte organisaties duidelijk zichtbaar in de mate van 

uitgebreidheid en detail van het interne (juridisch) risicomanagement-

beleid. Onderstaand schema toont per organisatie een selectie van de 

meest relevante interne documentatie, met een nadere uitwerking van 

of toelichting op het beleid rondom risicomanagement (§ 5.5-6.5-7.5).

Om deze documentatie nader te duiden, heb ik in de derde kolom de 

mate van uitwerking beoordeeld. Dit oordeel geeft een indicatie van de 

gedetailleerdheid van deze documentatie op een schaal gedetailleerd 

– globaal – beperkt. Gedetailleerd houdt hierbij in dat het beleid rondom 

risicomanagement relatief uitgebreid en systematisch is beschreven. 

Beperkt houdt in dat er slechts sprake is van een korte vermelding of 

beschrijving op hoofdlijnen, zonder uitgebreide systematiek. Globaal 
bestrijkt het spectrum in het midden tussen deze twee uitersten.

De documentatie ziet vooral op het algemene risicomanagement, maar 

in de vierde kolom heb ik aangegeven of er expliciet aandacht wordt 

besteed aan juridische (aspecten van) risico’s, of de rol van de juridische 
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afdeling. Zo ja, dan is er in ieder geval op beleidsniveau een verbinding 

met het algemene risicomanagement.120

In de vierde kolom hanteer ik een schaal niet – beperkt – ruim. Beperkt 
houdt hierbij in dat er ten minste een korte vermelding wordt gemaakt 

van de betrokkenheid van de juridische afdeling of het belang van 

juridische (aspecten van) risico’s. De beoordeling ruim houdt in dat er 

minimaal enkele alinea’s worden besteed aan de verbinding tussen 

de juridische afdeling of juridische (aspecten van) risico’s en het 

risicomanagement. 

Tabel 12 Overzicht: documentatie en beleid over (juridisch) 

risicomanagement bij de onderzochte organisaties

Organisatie Intern beleid Mate van 
uitwerking 
mbt risico-
management

gedetailleerd-
globaal-beperk t

Aandacht voor de 
rol van juridische 
afdeling of juridische 
risico’s bij het 
risicomanagement?

niet-beperkt-ruim

Bank Raamwerk voor niet-

financiële risico’s 

Gedetailleerd Beperkt

Handvest voor 

operationeel risico-

management

Gedetailleerd Beperkt

Handvest voor 

compliance risico-

management

Gedetailleerd Ruim

Handvest organisatie 

juridische functie

Gedetailleerd Ruim

Eisen voor manage-

ment en organisatie 

juridische functie

Gedetailleerd Ruim

Mandaat per 

afzonderlijke 

juridische afdeling

Gedetailleerd Beperkt

120 Dat volgens de gehanteerde definitie (§ 3.7) een belangrijk onderdeel is 

van juridisch risicomanagement: een gestructureerde en systematische 

benadering van risico’s vanuit juridisch perspectief, met een duidelijke 

verbinding met het algemene risicomanagement van de organisatie. 
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Organisatie Intern beleid Mate van 
uitwerking 
mbt risico-
management

gedetailleerd-
globaal-beperk t

Aandacht voor de 
rol van juridische 
afdeling of juridische 
risico’s bij het 
risicomanagement?

niet-beperkt-ruim

Gemeente Nota risico manage-

ment en weerstands-

vermogen

Gedetailleerd Beperkt

Bedrijfsplan juridische 

afdeling

Beperkt Beperkt

Nota juridisch control Beperkt Beperkt

Umc Paragraaf algemeen 

risicomanagement in 

jaarverslag121

Beperkt Niet

Het overzicht maakt inzichtelijk dat de bank van de onderzochte 

organisaties het meest gedetailleerde beleid heeft op het gebied van 

risicomanagement. In deze documentatie wordt zichtbaar verbinding 

gelegd met de juridische afdeling en juridische (aspecten van) risico’s. 

Het risicomanagementbeleid was bij de juridische professionals bij 

de bank minimaal op hoofdlijnen bekend. De bank onderscheidt zich 

hiermee duidelijk van de overige twee organisaties uit de gevalsstudies 

en kent in mindere mate een silo approach, waarbij er geen afstemming 

is tussen betrokken afdelingen.

De gemeente kent een lichter wettelijk regime dan de bank, met 

minder gedetailleerde (rapportage)verplichtingen en meer vrijheid 

om een systeem in te richten. Dit– lichtere – regime werkt door in 

de relatief beperkte mate waarin binnen de gemeente het risico-

management is uitgewerkt en is doorgevoerd buiten de financiële 

afdeling. Uit de interviews volgt dat een grote meerderheid van 

de juridische professionals bij de gemeente niet bekend is met de 

risicomanagementsystematiek. Hooguit zijn zij bekend met de jaarlijkse 

inventarisatie van dreigende claims of aansprakelijkheden, die in het 

121 Zoals op verschillende plaatsen al vermeld, valt het uitgebreide 

beleid van het umc rondom het operationele, zorginhoudelijke 

risicomanagement buiten het spectrum van dit onderzoek.
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kader van het risicomanagement plaatsvindt. Bij de conclusie dat er 

bij de gemeente sprake is van relatief beperkt ontwikkeld beleid, kan 

de nuancering worden aangebracht dat er bij projecten incidenteel wel 

gedetailleerdere juridische risicoanalyses en -beheersingsmaatregelen 

kunnen voorkomen.

Het umc heeft, zoals in de vorige paragraaf al toegelicht, een uitgebreide 

beheersings- en rapportagestructuur op het gebied van zorginhoudelijke 

risico’s, maar heeft geen uitgewerkt beleid over andere aspecten van 

risicomanagement. Op basis van de interviews bij de gevalsstudie is het 

beeld dat andere umc’s in een vergelijkbare ontwikkelingsfase verkeren, 

waarbij er hooguit sprake is van beginnend beleid. Het umc was ten 

tijde van het onderzoek wel bezig met een heroriëntatie op het algemene 

risicomanagement.

8.2.4 Samengevat
Uit de analyse volgt dat de factoren omvang, organisatiestructuur, 

aantal en typen externe relaties en toepasselijk normenkader 

zichtbaar doorwerken in de wijze waarop organisaties hun (juridisch) 

risicomanagement organiseren en inrichten. Verwachting 1 is daarmee 

bevestigd.

De (relatieve) omvang van juridische afdelingen binnen organisaties 

verschilt en is gerelateerd aan de mate waarin een organisatie 

met juridische risico’s te maken heeft en de complexiteit van het 

juridisch risicomanagement. De verschillen in relatieve omvang van 

de juridische afdelingen laten zich voor een belangrijk deel verklaren 

door de wijze waarop het toepasselijk normenkader interacteert met 

de kernactiviteiten van de organisaties. Bij de bank en de gemeente 

bestaan de kernactiviteiten voor een belangrijk deel uit complexe 
rechtshandelingen. Hierdoor bestaat er binnen deze organisaties vrijwel 

automatisch meer behoefte aan specialistische juridische expertise dan 

bij het umc, waar een belangrijk deel van de kernactiviteiten bestaat uit 

feitelijke handelingen.

De regulering die op deze feitelijke handelingen van toepassing is, 

heeft een ander karakter en de interpretatie en toepassing ervan 

behoort vooral tot het domein van zorginhoudelijke professionals. 
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Alhoewel non-compliance bij de zorgverlening snel kan leiden tot 

juridische aansprakelijkheid – en er hierdoor gesproken kan worden van 

juridische risico’s –, is de betrokkenheid van juridische professionals 

door het karakter van de regelgeving gering. Vergelijkbare organisaties 

zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, architectenbureaus of 

onderzoeksinstellingen. Ook hier bestaan de kernactiviteiten uit 

feitelijke handelingen door hoogopgeleide professionals en is er maar 

beperkt sprake van het verrichten van complexe rechtshandelingen.

De gemeente heeft de hoogste ratio juridische professionals – 
overige werknemers, omdat bij publieke organisaties die wettelijke 

taken uitvoeren, door de aard van deze taken, er veel complexe 

rechtshandelingen worden verricht, waardoor er snel behoefte aan 

juridische expertise ontstaat. Gemeenten hebben van alle publieke 

organisaties waarschijnlijk het breedste spectrum aan wettelijke taken. 

In de gevalsstudie was op veel van de hieraan verbonden rechtsgebieden 

een afzonderlijke jurist actief. Het is denkbaar dat publieke organisaties 

die een minder breed spectrum aan wettelijke taken hebben, zoals 

uitvoeringsorganisaties, minder behoefte aan juridische expertise 

hebben en dus een lagere ratio hebben.

De regelgeving op het gebied van risicomanagement heeft, conform 

verwachting 1, zichtbaar invloed op de mate waarin er bij organisaties 

sprake is van ontwikkeld risicomanagementbeleid. Van de bank wordt 

op dit gebied veel geëist en zij heeft dan ook het meest ontwikkelde 

beleid. De gemeente heeft meer vrijheid en heeft een minder uitgewerkt 

beleid.

Bij de bank en de gemeente is vanuit financieel perspectief de 

risicosystematiek zeer belangrijk, omdat de regelgeving een 

nauwkeurige berekening van risico’s eist, waarbij het resultaat 

van de berekening direct doorwerkt in de hoeveelheid vrij 

besteedbare middelen. Het umc heeft hierbij meer vrijheid dan de 

bank en de gemeente, waardoor de noodzaak voor een uitgebreide 

systematiek minder groot is. Dit verklaart dat het umc voor het (niet-

zorginhoudelijke) risicomanagement het minst ontwikkelde beleid heeft. 

Op basis van de achtergrondinterviews en de rondetafelbijeenkomsten, 

is het beeld dat de situatie bij andere financiële instellingen, decentrale 
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overheden en zorgorganisaties vergelijkbaar is met die van de 

onderzochte organisaties.

8.3 Organisatie en inrichting (juridisch) 
risicomanagement, in relatie tot 
three lines of defense-model

Bij de gevalsstudies heb ik de inrichting en organisatie van het 

(juridisch) risicomanagement geanalyseerd, met bijzondere aandacht 

voor organisatie en inrichting van de juridische afdelingen: de 

operationele zetel van het juridisch risicomanagement. Per organisatie 

heb ik de mate bezien waarin bij het risicomanagement het 3loD-

model wordt gebruikt en heb ik aandacht gehad voor de positionering 

van de taken van juridische afdelingen in dit model. De verwachting 

(2) was dat het 3loD-model in ieder geval bij financieel georiënteerde 

afdelingen (zoals control, financiën en audit) bekend zou zijn. Op basis 

van literatuur en achtergrondinterviews had ik geen scherp beeld van de 

mate waarin juridische professionals hiervan kennis zouden hebben.

Bij bank en het umc waren vrijwel alle juridische professionals 

gepositioneerd binnen een juridische (onder)afdeling,122 terwijl er bij 

de gemeente nog verschillende decentraal gepositioneerde juridische 

professionals waren, die hiërarchisch onderdeel uitmaakten van een 

uitvoerende afdeling.123 Voor (de grote meerderheid van) juridische 

professionals is er in de praktijk een matrixachtige verhouding, 

waarbij zij zich functioneel verhouden tot een eerstelijnsafdeling, 

terwijl zij hiërarchisch ondergeschikt zijn aan (de leidinggevende van) 

hun juridische afdeling. Het beeld was eenduidig dat er in geval van 

verschillen van inzicht over juridische aspecten ook op twee manieren 

122 Zowel bij de bank als het umc waren arbeidsrechtelijke juristen bij 

de afdeling Human Resources/ personeelsafdeling de belangrijkste 

uitzondering. 

123 Volgens de in deze studie gehanteerde, brede definitie van juridische 

afdeling maken ook deze juridische professionals deel uit van de 

juridische afdeling van de organisatie. 
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geëscaleerd124 kon worden: naar de leiding van de uitvoerende afdeling 

of die van de juridische afdeling. Op basis van de gevalsstudies is het 

beeld dat er bij de bank wat eerder in formele rapportagelijnen wordt 

gedacht dan bij gemeente en het umc. Binnen alle organisaties is er 

bij juridische professionals, in geval van verschillen van inzicht, echter 

een sterke voorkeur om deze informeel op te lossen. Een procedurele 

benadering, met formele escalatie, kwam slechts incidenteel voor.

Het 3loD-model speelt bij de bank een belangrijke rol in de inrichting 

van het (juridisch) risicomanagement en is binnen de organisatie ook 

breed bekend; in ieder geval bij het management en de tweedelijns-

afdelingen. Bij gemeente en het umc is dit duidelijk minder het 

geval. Bij de discussies tijdens de ronde tafels, alsmede in enkele 

achtergrondinterviews, werd dit beeld herkend voor andere organisaties 

uit deze sectoren. Deze bevinding kan deels worden beschouwd als een 

bevestiging van de verwachting (7) dat organisaties in de financiële 

sector het verst gevorderd zijn in de ontwikkeling van juridisch 

risicomanagement. Volledigheidshalve herhaal ik dat het 3loD-model 

slechts een visie is op taak- en rolverdeling bij risicomanagement en dat 

er, wetenschappelijk bezien, geen sprake is van bewezen effectiviteit of 

werkzaamheid. Het is dus slechts een hulpmiddel bij discussies over de 

taak- en rolverdeling bij (juridisch) risicomanagement.

Tweedelijnsafdelingen verrichten volgens de 3loD-systematiek 

vooral taken met een beleidsmatig, proactief, controlerend en 

evaluerend karakter (§ 2.7.6 en § 3.7.4). Bij alle organisaties blijken 

juridische professionals veel casuïstische (advies)taken te verrichten 

die tussen eerste en tweede lijn in kunnen worden gepositioneerd 

(‘line 1b’). Daarbij is regelmatig sprake van advisering rondom acute 

problematiek, waarbij er al sprake is van een dreigend geschil of 

conflict. De adviesactiviteiten hebben dan een reactief karakter. Deze 

adviesactiviteiten in ‘line 1 b’ vragen veel tijd, waardoor aan ‘zuivere 

tweedelijnstaken’ vaak minder tijd kan worden besteed dan gewenst. 

Bij de gemeente hadden circa 20 (van 90) juridische professionals 

124 Escaleren was met name binnen de bank, maar ook binnen gemeente 

en het umc, een gebruikelijke term voor het voorleggen van een 

kwestie aan een hiërarchisch bovengeschikte. 
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bovendien taken met een sterk operationeel karakter, die eerder volledig 

tot de eerste lijn kunnen worden gerekend, zoals gespecialiseerde 

vergunningverlening en het behandelen van bezwaarschriften 

met een sterk routinematig karakter. De achtergrondinterviews en 

rondetafelbijeenkomsten bevestigden dit beeld voor andere gemeenten. 

Bij de bank en het umc kwamen dergelijke ‘zuivere eerstelijnstaken’ bij 

juridische professionals vrijwel niet voor.125

Alleen de bank had nog twee afzonderlijke tweedelijnsafdelingen die 

voor het (juridisch) risicomanagement zeer relevant zijn en met name 

in organisaties in de financiële sector veel voorkomen: compliance en 

operationeel risicomanagement. Bij de gemeente en het umc hadden 

de business controllers en financial controllers een centrale rol bij 

het risicomanagement, dat ook primair financieel georiënteerd was. 

Dit beeld is door de achtergrondinterviews en rondetafelbijeenkomsten 

bevestigd als representatief voor andere organisaties uit dezelfde 

sectoren. Binnen private, beursgenoteerde organisaties is er veelal wel 

een aparte afdeling risicomanagement, maar doorgaans geen aparte 

compliance-afdeling. De risicomanagementafdelingen bij dergelijke 

organisaties zijn overigens wel aanzienlijk kleiner dan bij organisaties in 

de financiële sector. Zij bestaan vaak maar uit enkele professionals.

Juridische professionals gaven bij alle organisaties aan dat, wanneer 

zij intensief betrokken zijn bij advisering rondom een bepaald nieuw 

initiatief of nieuwe activiteit, het complex kan zijn om dit later 

vanuit een tweedelijnsrol kritisch te moeten analyseren en bevragen 

(“challengen”). Met betrekking tot het gegeven juridisch advies is 

iemand dan de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees moet 

keuren. Ook door het fenomeen going native (§ 3.7.4) kan de distantie 

ontbreken die noodzakelijk is om objectief en kritisch te oordelen 

over initiatieven; een professional is dan tezeer vergroeid met een 

eerstelijnsafdeling. In deze situaties is het aannemelijk dat er sprake is 

van een verhoogde kwetsbaarheid voor de invloed van biases (thema 4).

125 Ook binnen juridische afdelingen zijn er altijd wel enige onder-

steunende of meer routinematige werkzaamheden aan te wijzen 

die een meer operationeel karakter hebben, zoals het opstellen 

van volmachten of contracten met een sterk routinematig karakter. 

Het betreft dus een onderscheid op hoofdlijnen. 
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Bij de gemeente gaven verschillende geïnterviewden aan deze spanning 

te herkennen in de functiebenaming jurist advies en control. Advies 

werd daarbij als een eerstelijnsrol ervaren, control als een tweedelijnsrol. 

Het verenigen van deze twee taken kan moeilijk zijn. Verschillende 

geïnterviewden gaven aan dat de controlrol bij juridische professionals 

over het algemeen wat minder geliefd was en als complexer werd 

ervaren. Door het tijdsbeslag dat casuïstische advisering legt, ervoeren 

professionals in het algemeen weinig tijd voor deze controlrol. Daarbij 

was bij de gemeente een opvallende bevinding dat veel juridische 

professionals de controltaak eerder leken op te vatten als controle, in 

plaats van als een bijdrage aan systematische beheersing van juridische 

risico’s. Dit laatste is een betere vertaling van de Engelse term control.

Bij de ronde tafels werden de going native-problematiek, en de 

gevaren die hieraan verbonden zijn, herkend. Er was bij de deelnemers 

consensus dat het in de praktijk wenselijk is dat juridische professionals, 

ten minste periodiek en op hoofdlijnen, door een andere juridische 

professional vanuit een tweedelijnsrol kritisch tegenwicht wordt 

geboden. Bij grote projecten of gevoelige kwesties waarbij een juridisch 

adviseur nauw betrokken is bij besluitvorming in de eerste lijn, is dit 

ook op meer casuïstisch niveau wenselijk. Dergelijke georganiseerde 

tegenspraak kan als een tegenmaatregel voor de mogelijk negatieve 

invloed van biases worden gezien. Bij het umc en gemeente is hierbij 

een complicerende factor dat het geen uitzondering is dat een juridische 

professional als enige gespecialiseerd is in een bepaald onderwerp. De 

bank kent door zijn omvang op veel punten wel een dubbele bezetting. 

Overigens kan het daar voorkomen dat de verschillende juridische 

specialisten allemaal nauw betrokken zijn bij de advisering in de eerste 

lijn, waardoor de meer kritische en afstandelijke tweedelijnsrol evenmin 

vervuld kan worden. Op basis van de gevalsstudies is het beeld derhalve 

dat deze tegenmaatregel in de praktijk, veelal door beperkt beschikbare 

capaciteit, niet systematisch en structureel wordt toegepast.

Incidenteel verrichten juridische afdelingen en juridische professionals 

ook activiteiten die gedeeltelijk een derdelijns- of auditkarakter dragen. 

In de praktijk is echter maar zeer beperkt afstemming en overleg 

tussen de juridische afdelingen en de interne auditafdelingen over 

het functioneren of verbeteren van het (juridisch) risicomanagement. 
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Geen enkele geïnterviewde noemde de samenwerking tussen audit 

en de juridische afdeling uit eigen beweging als een (belangrijk) 

onderdeel bij het identificeren en beheersen van juridische (aspecten 

van) risico’s. Contacten met de auditafdeling leken vooral incidenteel te 

zijn, of specifiek gericht op juridische verplichtingen rondom financiële 

verslaglegging. Bij de bank noemden enkele juridische professionals dat 

zij wel eens gebruik maakten van de resultaten van onderzoek door de 

auditafdeling, maar ook hier was er geen sprake van regelmatig overleg 

of afstemming. De activiteiten van audit werden ervaren als sterk 

gericht op de financiële aspecten, met beperkte aandacht voor juridische 

aspecten. De auditafdelingen verrichten in alle organisaties echter 

wel regelmatig onderzoeken, die raakvlakken hebben met juridische 

aspecten (bijvoorbeeld rond contractering). In deze onderzoeken 

zouden met relatief weinig inspanningen aspecten kunnen worden 

meegenomen die vanuit juridisch perspectief relevant zijn en het 

juridisch risicomanagement kunnen versterken.

Verbonden aan de 3loD-systematiek is de verdeling van de 

verantwoordelijkheid voor het beheersen van juridische (aspecten van) 

risico’s. In alle drie de organisaties gaven veel geïnterviewden aan 

dat zij het belangrijk vonden dat de eerste lijn doordrongen is van het 

feit dat tweedelijnspartijen (zoals juridische zaken en compliance) de 

verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheersen van risico’s 

met juridische aspecten niet overnemen. Bij eerstelijnsprofessionals 

kan regelmatig de indruk bestaan dat het de juridische afdeling is 

die verantwoordelijk is voor de juridische aspecten van een bepaalde 

beslissing. Dit kan eerstelijnsprofessionals gevoelsmatig ontslaan van de 

verantwoordelijkheid aandacht te hebben voor juridische (aspecten van) 

risico’s. Dit werd algemeen als een onwenselijke situatie gezien.

Onderstaande tabel zet enkele van de aan thema 2 gerelateerde 

bevindingen schematisch uiteen voor de drie organisaties uit de 

gevalsstudies: 
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De bank heeft derhalve als enige organisatie een aparte afdeling 

Compliance. Uit de gevalsstudie volgt dat de afbakening van rol en 

taken van de complianceafdeling binnen de organisatie op onderdelen 

nog onduidelijk is. Het ontstaan van complianceafdelingen is een 

relatief recent fenomeen. In de praktijk richten complianceafdelingen 

zich doorgaans op enkele specifieke juridische thema’s, zoals fraude, 

witwassen en anti-corruptiewetgeving. Het gaat bij deze afdelingen 

dus niet om algemene compliance, maar om (het bevorderen van 

en toezien op) naleving van wet- en regelgeving en intern beleid 

op enkele specifieke gebieden. Het algemene beeld is dat (het 

bevorderen van) compliance een van de meest complexe aspecten van 

juridisch risicomanagement is, mede door de vele (psychologische 

en organisatorische) aspecten die de compliancebereidheid kunnen 

beïnvloeden (§ 3.5). De aard van het toepasselijk normenkader heeft 

hierop eveneens grote invloed, zie hierna § 8.7.

8.4 Juridisch risico, risicocategorieën 
en reikwijdte

8.4.1 Definities van juridisch risico
In hoofdstuk 3 is de literatuur rondom definities van juridisch risico en 

compliancerisico besproken en is het onderscheid tussen oorzakelijke 

en consequentiële definities geïntroduceerd. Bij de gevalsstudies heb 

ik geanalyseerd of er binnen de onderzochte organisaties een definitie 

van juridisch risico (en/ of compliancerisico) wordt gehanteerd en hoe 

deze zich – indien aanwezig – verhouden tot andere risicocategorieën. 

Mijn verwachting (3) was dat de praktijk een gevarieerd beeld zou 

laten zien. Binnen de onderzochte organisaties was dit inderdaad 

het geval en de achtergrondinterviews en rondetafelbijeenkomsten 

hebben dit voor andere organisaties bevestigd. Gerelateerd aan de 

vraag naar definities of omschrijvingen in beleid, was de vraag hoe 

juridische professionals zelf aankijken tegen het begrip juridisch 

risico en hoe zich dit verhoudt tot de vraag hoe breed of smal zij zelf 

de reikwijdte van hun toetsing zien. Dit aspect behandel ik in de 

volgende subparagraaf.
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Hieronder zet ik eerst schematisch uiteen of er binnen de onderzochte 

organisaties risicocategorieën worden gehanteerd. Vervolgens 

behandel ik of er daarbinnen aparte definities of omschrijvingen van 

compliancerisico of juridisch risico beschikbaar zijn. 

Tabel 14 Gebruik risicocategorieën binnen organisaties uit 

gevalsstudies

Bank

Risico-

categorieën

Naast markt- en kredietrisico een onderverdeling van 

operationeel risico in tien subcategorieën:

 � Control Risk;

 � Unauthorised Activity Risk;

 � Processing Risk;

 � Employment Practice Risk;

 � Personal & Physical Security Risk;

 � Information (Technology) Risk;

 � Continuity Risk;

 � Compliance Risk;

 � Internal Fraud Risk; and

 � External Fraud Risk.

NB: Juridisch risico is binnen de bank geen afzonderlijke 

categorie, waarover in de risicomanagementsystematiek 

gerapporteerd wordt. Compliancerisico is dat wel, alhoewel 

dit niet door (Europese) regelgeving wordt geëist.

Definitie/ 

omschrijving 

juridisch risico

Legal risk is defined as the risk related to:

1. a failure (or perceived failure) to adhere to applicable 

laws, regulations and (market) standards;

2. contractual liabilities or contractual obligations that 

are defaulted or cannot be enforced as intended, or are 

enforced in an unexpected or adverse way; and

3. liability (tort) towards third parties due to an act 

or omission contributable to the bank; (potentially) 

resulting in impairment of the bank’s integrity, leading 

to damage to the bank’s reputation, legal or regulatory 

sanctions, or financial loss.

Definitie of 

omschrijving 

compliance-

risico

Compliance risk is the risk of impairment of our integrity, 

leading to damage to our reputation, legal or regulatory 

sanctions, or financial loss, due to a failure (or perceived 

failure) to comply with applicable laws, regulations and 

standards.
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Gemeente

Risico-

categorieën

Negen categorieën

Externe risico’s, categorieën:

 � economisch/markt;

 � politiek/maatschappelijk;

 � natuur.

Interne risico’s, categorieën:

 � organisatorisch;

 � politiek/bestuurlijk;

 � uitvoering;

 � middelen;

 � personeel;

 � juridisch.

Definitie of 

omschrijving 

juridisch risico?

Onder de categorie ‘juridisch’ vallen risico’s die verband 

houden met juridische procedures of de mogelijkheid 

daartoe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid 

uit (on)rechtmatige overheidsdaad (door een handeling dan 

wel het nalaten van een handeling), bezwaar en beroep 

en de gevolgen daarvan voor beschikkingen en (tariefs)

verordeningen en contracten (lacunes in contractvorming, 

contractbreuk, ontbreken van contracten).

Definitie of 

omschrijving 

compliance-

risico?

Nee

Umc

Risico-

categorieën

Nee, wel uitgebreid beleid rondom medische risico’s, onder 

de noemer Kwaliteit en veiligheid

Definitie of 

omschrijving 

juridisch risico?

Nee

Definitie of 

omschrijving 

compliance-

risico?

Nee
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Op basis van deze studie is het beeld dat risicocategorisering vooral 

wordt toegepast bij financiële instellingen, grote publieke organisaties 

en beursgenoteerde organisaties. Het beeld is eenduidig dat 

definities of omschrijvingen van juridisch risico of compliancerisico, 

ongeacht of deze wel of niet een formele positie hebben binnen 

een risicomanagementsystematiek, niet sterk leven bij (juridische) 

professionals en daarmee geen belangrijke functie lijken te vervullen in 

de praktijk van het (juridisch) risicomanagement binnen organisaties. 

Bij de bank bleek de categorie compliancerisico, een categorie die vanuit 

de regelgeving niet vereist is, mede te zijn ingevoerd ter versterking van 

de positie van de complianceafdeling, ten tijde van de oprichting van de 

afdeling. Dit is een illustratie van het feit dat op de inrichting van een 

risicosystematiek interne belangen van stakeholders belangrijke invloed 

kunnen hebben (§ 3.5.1).

Op basis van de analyse van de gehanteerde risicocategorieën en de mate 

waarin deze in de praktijk daadwerkelijk bekend zijn en worden gebruikt, 

is mijn conclusie dat er op het gebied van een gemeenschappelijke 

risicotaal – die als een succesfactor voor integraal risicomanagement kan 

worden beschouwd – nog veel verbetering mogelijk is. De bank heeft een 

relatief gedetailleerd uitgewerkt beleid, maar onder professionals leeft er 

nog veel onduidelijkheid over de onderlinge verhouding en afbakening 

van de verschillende risicocategorieën. Bij de gemeente is bij de 

juridische professionals – of in het algemeen: buiten de afdeling business 

control – sprake van grote onbekendheid met het risicomanagement en 

de daarin gebruikte risicocategorieën. Dit ondermijnt de effectiviteit en 

belemmert integraal risicomanagement.

8.4.2 Reikwijdte toetsing
Het onderzoek heeft bevestigd dat, alhoewel ze de term niet vaak of 

systematisch gebruiken, juridische professionals het ermee eens zijn 

dat ze een belangrijke rol hebben bij het identificeren en beheersen van 

juridische risico’s. Inzicht in de vraag wat zij als juridisch risico zien, 

geeft inzicht in de vraag hoe zij hun eigen rol zien. Gevraagd naar een 

definitie of omschrijving van juridisch of compliancerisico hadden veel 

juridische professionals geen scherp afgebakend begrip in hun hoofd, 

maar gaven zij eerder hardop denkend antwoord. Daaruit kwam een brede 

Content.indd   372Content.indd   372 5 Jan 2021   10:44:395 Jan 2021   10:44:39



372 373

8 / ANALYSE RESULTATEN

opvatting van juridisch risico naar voren, die in ieder geval de nadelige 

gevolgen van het niet naleven van regelgeving omvat (non-compliance).

In de literatuur wordt onder non-compliance, naast het niet 

naleven van wet- en regelgeving, ook het niet naleven van intern 

beleid verstaan (§ 3.7). Op basis van de achtergrondinterviews en 

het literatuuronderzoek was mijn verwachting (3) dat juridische 

professionals in hun advisering en overige werkzaamheden vooral 

toetsen aan hardere juridische normen en minder aan normen met 

een minder verplichtend karakter. Uit de antwoorden van juridische 

professionals kwam inderdaad naar voren dat zij in het beoordelen 

van activiteiten of initiatieven het meest geneigd zijn te toetsen aan 

wettelijke normen, intern beleid dat daaraan sterk verbonden is (zoals 

anti-frauderegelingen, of mandaatregelingen), of andere normen met 

een sterk juridisch karakter (zoals contractuele normen). Op basis 

van het onderzoek was het beeld dat, des te minder het beleid een 

juridisch karakter had, des te minder juridische professionals daarmee 

bekend waren of geneigd waren hieraan te toetsen, ook al beoogde de 

organisatie hiermee compliant te zijn.

Deze constatering raakt aan de klacht dat juridische professionals 

bij hun advisering soms een te smalle toets aanleggen en te weinig 

‘meedenken’ met de organisatie. Zij hebben in hun advisering dan 

vooral aandacht voor het juridische kader en minder voor de belangen 

van betrokken afdelingen of partijen of strategische doelstellingen. 

Geïnterviewden gaven wel aan dat er hierbij grote verschillen zijn tussen 

juridische professionals. Een minderheid van de juridische professionals 

hanteert van nature een brede blik en is goed in staat verder te kijken 

dan alleen het juridische perspectief. Een van de geïnterviewden 

verwoordde dit als het verschil tussen een bedrijfsjuridisch adviseur 

(die oog heeft voor de bredere context), of een bedrijfsjuridisch adviseur 

(die vooral vanuit het juridisch perspectief kijkt).

Een opstelling die zowel recht doet aan juridische aspecten, maar ook 

voldoende aandacht heeft voor de behoeften van de organisatie wordt 

in de terminologie van Nelson en Nielsen aangeduid met een rol als 
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counsel (§ 3.4).126 De consensus onder leidinggevenden van juridische 

afdelingen lijkt dat juridische professionals bij hun advisering geen 

smalle toets moeten aanleggen, maar een breder perspectief moeten 

hanteren en zich dus als counsel moeten opstellen. Zij constateren dat 

nog niet al hun juristen hierin slagen, alhoewel de meesten hiernaar wel 

lijken te streven. Bij hen kan er echter een sterke neiging bestaan om 

zich terug te trekken binnen het juridische perspectief. Leidinggevenden 

proberen dit aspect bij hun teamleden bijvoorbeeld te verbeteren door 

training in adviesvaardigheden. In de praktijk wordt een terughoudende 

opstelling en smalle toetsing van juridisch adviseurs overigens soms in 

de hand gewerkt door de opstelling van niet-juridische professionals. 

Deze willen een gegeven advies soms terugbrengen tot juridische 

aspecten en accepteren een rol als brede adviseur niet (‘je bent het er 

om algemene redenen niet mee eens, maar dat is jouw rol niet: wat is er 

juridisch niet goed aan?’). Dit gebeurt logischerwijs vooral in situaties 

waarin het advies niet naar de wens is van de ontvanger, zie ook § 8.7. 

Opvallend is dat juridische professionals in situaties die zij onwenselijk 

achten, maar strikt genomen juridisch wel zijn toegestaan (‘legal, but 

harmful’), zelden de steun van andere stafafdelingen zoeken. Vanuit 

integraal risicomanagement is afstemming van risico-inschattingen 

tussen stafafdelingen wenselijk. Alleen bij de PARP-procedure bij 

de bank werd systematisch de inbreng van verschillende afdelingen 

opgehaald. Het is denkbaar dat een financiële afdeling, of een HR- of 

communicatieafdeling een bepaalde activiteit ook onwenselijk acht. 

Voor juridische professionals kan dit een oplossingsrichting kunnen zijn 

om de eigen inschatting te ondersteunen, in een situatie waarin zij een 

activiteit juridisch toegestaan, maar onverstandig achten.

‘Breed adviseren’ door juridische professionals kan vanuit het 

perspectief van juridisch risico ook worden gerechtvaardigd, omdat 

juridische normen slechts een momentopname zijn. In veel gevallen ligt 

het eerder in de rede dat normen in de toekomst worden aangescherpt, 

126 Bij de andere rollen wordt volgens Nelson en Nielsen, kort 

samengevat, vooral aandacht besteed aan het juridische perspectief 

en handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving (cop), 

of wordt voorrang gegeven aan organisatorische doelstellingen 

(entrepreneur).
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dan dat zij worden versoepeld. In toekomstige situaties wordt de 

werkelijkheid uit het verleden in de ogen van publiek of toezichthouders 

vervolgens veelal niet meegenomen. Dit fenomeen wordt wel uitgedrukt 

met het adagium: “Today’s conduct will be judged by tomorrow’s rules”.

Onderstaand schema is een visualisatie van een toetsing van een 

initiatief of activiteit door een juridisch adviseur. De binnenste cirkel 

staat voor een technisch-juridische toetsing. De tweede cirkel staat 

voor een toetsing aan de belangen van directe belanghebbenden, zoals 

het betrokken organisatieonderdeel en eventuele derde partijen, terwijl 

de derde cirkel de algemene, strategische organisatiedoelstellingen 

representeert, inclusief organisatorische waarden. De klacht is dan 

dat juridische professionals in hun advisering soms teveel of vooral 

aandacht hebben voor de eerste cirkel en te weinig voor de tweede 

en derde cirkel. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat, als er vanuit 

het juridisch kader bezwaren zijn, ze onvoldoende meedenken over 

mogelijke alternatieve oplossingen of de risico’s die aan deze bezwaren 

verbonden zijn – afgezet tegen gerechtvaardigde belangen of wensen 

– te hoog inschatten. De cirkel kan, als een analytisch hulpmiddel, 

discussies over advies door juridische professionals ondersteunen. 

Binnen de eerste cirkel hebben juridische professionals binnen de 

organisatie de meeste expertise. Bij de tweede en derde cirkel zijn 

de perspectieven van andere afdelingen ook relevant. Wanneer uit de 

eerste cirkel zwaarwegende juridische bezwaren voortvloeien, kan 

vanuit juridisch perspectief negatief adviseren overigens de enige 

juiste handelswijze zijn. Oog voor alternatieve oplossingen en andere 

perspectieven kan dan wel bijdragen aan acceptatie van het advies.

Content.indd   375Content.indd   375 5 Jan 2021   10:44:395 Jan 2021   10:44:39



376 377

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

Figuur 25 Visualisatie reikwijdte toetsing juridische 

professionals

1. Juridisch kader 

2. Belangen van direct 
belanghebbende 
afdelingen of partijen

3. Strategische 
doelstellingen 
organisatie en 
organisatorische 
waarden

8.5 Kwantificeren van kansen 
en gevolgen

Het kwantificeren van kansen en gevolgen, mede in het licht van de 

risicobereidheid (risk appetite) van een organisatie, wordt in de literatuur 

onder andere aangeraden om effectieve discussie over risico mogelijk 

te maken (§ 2.7.5). In het onderzoek heb ik daarom aandacht gehad voor 

de mate waarin en de wijze waarop kansen en gevolgen bij juridische 

risico’s worden gekwantificeerd en de mate waarin risicobereidheid 

daarbij een rol speelde. De verwachting (4) was dat deze aspecten 

veelal impliciet zouden blijven, maar dat er bij zaken van groot belang 

gedetailleerder en exacter over zou worden gesproken.

Eenduidig onderzoeksresultaat is dat kansen, gevolgen en risico-

bereidheid zelden expliciet en exact worden gekwantificeerd. 

Geïnterviewden gaven aan dat het bij de inschattingen van juridische 
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kansen (zoals de kans dat een bepaalde handelswijze door een 

toezichthouder zal worden geaccepteerd, de waarschijnlijkheid dat een 

burger of klant een procedure zal starten, of de kans dat een rechter 

een bepaalde clausule toelaatbaar zal achten) vrijwel altijd gaat om 

kwalitatieve, holistische beoordelingen, waarbij geen percentages 

worden genoemd. Dergelijke afwegingen komen ook zelden direct in 

risicomatrices terecht, die nopen tot het maken van kwantitatieve 

inschattingen. Bij de bank werden voor bepaalde categorieën 

compliancerisico’s door complianceprofessionals wel scores bepaald 

(groen-oranje-rood). Hieraan ligt impliciet ook een risicobereidheid ten 

grondslag, omdat er anders immers geen maatstaf is voor de bepaling 

van de score. Er was consensus dat de onderbouwing van deze scores 

nog te wensen overliet.

Met betrekking tot het inschatten van gevolgen gaven geïnterviewden 

als voorbeelden de vraag hoe hoog een boete of sanctie zou kunnen 

uitvallen, welke schade er zou kunnen ontstaan en voor welke schade 

er vervolgens aansprakelijkheid zou kunnen bestaan. Op basis van de 

gevalsstudies is het beeld dat in casuïstiek met een groot belang de 

potentiële impact wel zoveel mogelijk wordt gekwantificeerd op basis 

van beschikbare data (bijvoorbeeld aantal klanten dat geraakt wordt 

en de betrokken financiële belangen). De geïnterviewden gaven aan 

dat de risicobereidheid in dergelijke gevallen vaak impliciet blijft, maar 

dat incidenteel wel gedetailleerd wordt gesproken over aanvaardbare 

verliesposten of reputatieschade.

Geïnterviewden gaven aan dat zij herkenden dat er door juridische 

professionals regelmatig teveel in worst-case scenario’s, en te weinig in 

realistische scenario’s wordt gedacht. Alhoewel het voor een volledige 

inschatting nodig kan zijn om worst-case scenario’s te bedenken, 

kan de kwaliteit van besluitvorming eronder lijden wanneer de kans 

hierop – veel – groter wordt geschat dan zij in werkelijkheid is. In de 

antwoorden van geïnterviewden was te herkennen dat het denkraam 

van juridische professionals vaak sterk gericht is op de kansen in een 

juridische procedure. Juridische professionals zijn door hun opleiding 

veel blootgesteld aan jurisprudentie (waarbij gezaghebbende uitspraken 
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vaak ‘juridische worst-cases’ zijn).127 Hierdoor kan een availability bias 
optreden; de neiging van een persoon om de kans op een gebeurtenis 

hoger in te schatten, omdat hij met deze gebeurtenissen veel in 

aanraking is gekomen (§ 2.3.1).

Enkele geïnterviewden benoemden expliciet dat juridische risico’s vaak 

een complexe keten van kansen op gebeurtenissen kennen, die tot 

negatieve gevolgen kunnen leiden.128 Probabilistisch gezien is er hier 

sprake van een grote hoeveelheid op elkaar inwerkende kansen, waarbij 

de einduitkomst moeilijk te berekenen valt. Als juridische professionals 

die keten van kansen niet onderkennen bestaat het gevaar dat de 

netto-kans te hoog wordt ingeschat.129 De conclusie op basis van deze 

studie is dan ook dat de kans op cognitieve vertekening door biases 

in de praktijk zeer reëel is. Nader onderzoek hiernaar kan interessante 

inzichten opleveren.

127 In het algemeen bestaat er in de rechtswetenschap en in bij- en 

nascholing van juridische professionals bovengemiddeld aandacht 

voor bijzondere uitspraken. Er is minder aandacht voor de 

uitspraken in ‘standaardzaken’ en relatief beperkt aandacht voor 

een meer statistische of kwantitatieve benadering (in hoeveel van 

de gevallen wordt X beslist, in hoeveel gevallen Y, enzovoort). De 

actuele ontwikkelingen op het gebied van het toepassen van data-

analysesoftware op rechtspraak kunnen hierin verandering brengen. 

128 Een voorbeeld van een keten van gebeurtenissen die werd besproken 

is het risico dat een ongunstige of incorrecte clausule in een contract 

met zich meebrengt. Daarvoor is in een concrete casus bijvoorbeeld, 

onder meer, van belang:

– Wat de kans is dat over dit contract een geschil ontstaat;

– Wat de kans is dat dit geschil vervolgens niet onderling – tegen 

beperkte kosten – opgelost wordt;

– Wat de kans is dat, als geen oplossing wordt bereikt, de 

tegenpartij het, na een kosten-batenanalyse, de moeite waard zal 

vinden om een advocaat in de hand te nemen;

– Wat de kans is dat die advocaat in een procedure vervolgens op 

die clausule focust; 

– Wat de kans is dat een rechter een eventueel beroep zal 

honoreren.

129 Zie in dit verband § 2.3.1 over de conjunction bias en base rate bias, 

waaruit, kort gezegd, voortvloeit dat mensen gevoelig zijn voor 

denkfouten bij het omgaan met op elkaar inwerkende kansen of bij op 

elkaar inwerkende kansen de ‘basiskans’ onvoldoende betrekken.
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De relatie tussen kansen, gevolgen en risicobereidheid en de mate 

van niet-naleving van wettelijke verplichtingen (non-compliance) 

is voor juridisch risicomanagement in het bijzonder interessant. 

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat juridische professionals 

(inclusief complianceprofessionals) in de praktijk afwegingen maken 

en prioriteiten stellen bij hun inspanningen om de organisatie te 

laten voldoen aan wet- en regelgeving. Er bleek consensus onder 

geïnterviewden dat, gezien de hoeveelheid regelgeving en complexiteit 

van organisaties, “100% compliance” in de praktijk eigenlijk onmogelijk 

is. Er dienen dus keuzes te worden gemaakt over de vraag aan 

welke regelgeving prioriteit moet worden gegeven. Veel afwegingen 

hieromtrent worden in de huidige praktijk impliciet gemaakt en niet 

vastgelegd in beleid of andere documentatie. Geïnterviewden gaven wel 

aan de aard van regels hierbij impliciet mee te wegen. Aan compliance 

van regels van ordenende of administratieve aard, waarbij de kans 

op sancties of aansprakelijkheid gering wordt geacht, wordt minder 

prioriteit gegeven dan regels die dienen ter bescherming van grotere of 

hogere belangen.

Het nadeel van dergelijke, impliciete afwegingen is dat discussie en 

collegiale toetsing vaak achterwege blijven en dat hierdoor eerder 

dingen over het hoofd kunnen worden gezien. In deze zin kunnen 

deze afwegingen kwetsbaarder zijn voor de invloed van biases 

(thema 4). Een bredere discussie en het expliciteren van aannames, 

afwegingen, kansen en gevolgen kan de kwaliteit van besluitvorming 

rondom het compliancebeleid vergroten, en daarmee het (juridisch) 

risicomanagement, versterken. Daarbij moet een verkeerde indruk 

naar toezichthouders en andere belanghebbenden worden vermeden 

(‘aan compliance met regelgeving X besteden wij geen aandacht’). 

Het is daarom verstandig om hierbij de nadruk te liggen op het stellen 

van prioriteiten en speerpunten, in plaats van het formuleren van lage 

ambities op bepaalde onderdelen.

Samengevat is op basis van het empirisch onderzoek het algemene 

beeld dat interne tegenspraak (vierogenprincipe) en kritische discussie 

in de praktijk door professionals het belangrijkst wordt geacht om de 

kwaliteit van besluitvorming te vergroten. De praktijk lijkt de algemene 

aanbeveling uit de literatuur om kansen, gevolgen en risicobereidheid 
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zoveel mogelijk te expliciteren en kwantificeren vrijwel niet toe te 

passen. Andere aanbevelingen uit de literatuur om risico-inschattingen 

van professionals te verbeteren (zoals het gericht verhogen van 

cijfergeletterdheid, of het bevorderen van een outside view door 

specifieke technieken, zie § 2.3.2) ben ik in het onderzoek evenmin 

tegengekomen. In de rondetafelbijeenkomsten werd het hiervoor 

beschreven beeld bevestigd.

Er is op dit punt een relatie met de bevinding dat juridisch risico-

management nog beperkt datagedreven is. Binnen de onderzochte 

organisaties waren er nog veel gebieden aan te wijzen waarbij juridisch 

relevante data, bijvoorbeeld over contracten, rechtspersonen, claims 

en beroepsprocedures, nog suboptimaal werden geadministreerd. 

Inzicht in deze data kan meer zicht geven op kansen en gevolgen bij 

concrete risicoafwegingen. Voor belangrijke beslissingen dienen data 

in de huidige situatie nog sterk ‘handmatig’ te worden verzameld. 

Alle organisaties waren gedurende de onderzoeksperiode wel bezig 

om op onderdelen juridische processen te verbeteren, met behulp van 

technologie. Op basis van de overige onderzoeksactiviteiten is het beeld 

dat dit ook bij andere organisaties het geval is. Omdat dit intensieve 

en complexe trajecten zijn, waarvoor doorgaans maar beperkt budget 

aanwezig is, ligt het tempo van veranderingen relatief laag. Desondanks 

kan worden verwacht dat organisaties in de rechtspraktijk over enkele 

jaren in staat zullen zijn om op onderdelen meer datagedreven juridisch 

risicomanagement te voeren. Dit kan een gunstige uitwerking hebben 

op de kwaliteit, doordat de confrontatie met andersoortige informatie 

een outside view bevordert.

8.6 Methoden en instrumenten van 
juridisch risicomanagement

In § 3.7.5 en bijlage 1 gaf ik een overzicht van methoden en instrumenten 

die volgens de literatuur kunnen worden ingezet bij het juridisch 

risicomanagement van organisaties. Methoden zijn hierbij gerichte 

activiteiten (planmatig, systematisch en/of vaste werkwijzen binnen de 

organisatie). Instrumenten zijn alle vormen van (digitale) hulpmiddelen 

die bij juridisch risicomanagement kunnen worden ingezet, zoals 
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procesinstructies, overzichten en databases. Bij de drie organisaties 

onderzocht ik welke methoden en instrumenten worden ingezet in 

het kader van juridisch risicomanagement. Opvallend was dat het in 

interviews verschillende malen voorkwam dat juridische professionals 

pas nadat ik ze hierop wees activiteiten of hulpmiddelen herkenden als 

methoden en instrumenten van juridisch risicomanagement.

Op basis van de behandeling in de literatuur en de achtergrond-

interviews was mijn verwachting (5) dat in de praktijk vooral nog 

reactieve methoden en instrumenten zouden worden ingezet. Als 

algemeen beeld kwam uit de gevalsstudies en ronde tafels naar 

voren dat een belangrijk deel van de werkzaamheden van juridische 

professionals inderdaad reactief van aard is. Veel juridische 

professionals gaven in de interviews wel nadrukkelijk aan het belang 

van een proactieve houding en een systematische werkwijze te zien. De 

selectie van geïnterviewden, met een relatief grote vertegenwoordiging 

leidinggevenden uit de juridische functies, zal hierbij invloed hebben 

gehad op de onderzoeksresultaten. Voor leidinggevende professionals 

is het belang en nut van proactief juridisch (risico)management vanuit 

hun functie eerder zichtbaar. In het algemeen leken niet-juridische 

professionals de juridische professionals reactiever te vinden, dan 

zij zichzelf inschatten. Hierbij kan er sprake zijn van onterechte 

beeldvorming. Juridische professionals gaven op hun beurt aan 

dat niet-juridische professionals de verantwoordelijkheid om een 

juridische antenne te ontwikkelen soms onvoldoende serieus nemen. 

De onderzoeksopzet was ontoereikend om op dit gebied duidelijke 

conclusies te trekken.

Zoals ook in hoofdstuk 3 benoemd, zijn er wel methoden met een 

proactief karakter die door juridische professionals tot hun natuurlijke 

instrumentarium worden gerekend en in vrijwel alle organisaties worden 

ingezet. Eenduidig waren professionals van mening dat het signaleren 

van en adviseren over nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

tot de taak van de juridische afdeling behoort. Dit is een proactieve 

activiteit. Ook het organiseren van scholing op juridische thema’s 

werd als een vanzelfsprekende, proactieve activiteit gezien. Tijd- en 

capaciteitsgebrek werd genoemd als een belangrijke oorzaak dat deze 

methode niet zo vaak wordt ingezet als gewenst. Andere methoden die 
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als proactief kunnen worden gezien, zoals legal audits en strategische 

risicoanalyses, worden bij veel organisaties niet ingezet. Ook daar 

werd tijd- en capaciteitsgebrek als een belangrijke reden genoemd. 

Geïnterviewden gaven in dit verband aan dat een reactieve opstelling, 

zeker in tijden van drukte, voor juridische professionals eenvoudiger 

is en eerder wordt ervaren als een ‘comfort zone’. Het verrichten van 

proactieve activiteiten kost meer moeite en inspanning. Sommige 

professionals gaven aan bij collega’s te herkennen dat zij soms een 

reactieve houding aannamen, om verantwoordelijkheid te ontlopen.

Bij de bank is de – wettelijk verplichte – product approval and review 
procedure (PARP) een krachtige, proactieve methode, waarmee risico’s 

vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd. Bij de gemeente en het umc 

wordt bij veel nieuwe initiatieven vaak wel juridisch advies gevraagd, 

maar dit gebeurt minder systematisch en is niet geborgd. Bij de 

gemeente en het umc worden over het algemeen veel minder methoden 

en instrumenten ingezet dan bij de bank en is (reactief) gevraagd advies 

de meest ingezette methode. Mede door de PARP, in combinatie met de 

inzet van relatief veel andere methoden en instrumenten, beoordeelde 

ik het juridisch risicomanagement bij de bank als volwassener dan bij 

gemeente en het umc.

Met betrekking tot instrumenten, is modeldocumentatie (zoals 

modelcontracten, formats voor adviezen, enzovoort) een veelgebruikte 

vorm. De indruk is wel dat het gebruik hiervan vaak niet optimaal is. 

Meer geavanceerde digitale middelen, zoals software om automatisch 

contracten of andere juridisch relevante documenten op te stellen, of 

anderszins beslissingen te ondersteunen, worden nog maar beperkt 

gebruikt. Daarmee is verwachting (5) bevestigd.

8.7 Spanning tussen recht en organisatie

8.7.1 Tactieken van niet-juridische collega’s
Uit regelgeving kunnen barrières voortvloeien voor initiatieven die door 

andere professionals of afdelingen binnen de organisatie wenselijk 

worden geacht. Het is een taak van juridische professionals om deze 

barrières, liefst tijdig en proactief, onder de aandacht te brengen. Op 
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voorhand verwachtte ik dat juridische professionals in dergelijke 

situaties regelmatig spanningen tussen recht en organisatorische 

doelstellingen zouden ervaren. Deze verwachting (6) bleek in 

zijn algemeenheid juist en werd bij de rondetafelbijeenkomsten 

onomwonden bevestigd. Verschillende geïnterviewden noemden 

concrete voorbeelden. Zij gaven aan dat dergelijke situaties zich 

weliswaar niet zeer frequent, maar toch met enige regelmaat voordoen.

Een interessante bevinding is dat niet-juridische professionals 

vergelijkbare tactieken gebruiken om van de juridische afdeling 

zo gunstig mogelijke adviezen te verkrijgen. Dit bleek vooral 

uit de gevalsstudies bij de bank en de gemeente en werd bij de 

achtergrondinterviews en bij de rondetafelbijeenkomsten ook voor 

andere organisaties herkend. Allereerst werd ‘shopgedrag’ genoemd: 

het voorleggen van vergelijkbare casuïstiek aan verschillende 

juridische professionals om een zo gunstig mogelijk advies te krijgen. 

Soms wordt hiertoe ook extern juridisch advies gevraagd. Ook het 

voorleggen van een gedetailleerde juridische vraag, zonder een 

totaalbeeld te schetsen, kwam voor. Bij een uitgebracht, negatief 

advies waarin ook niet-juridische aspecten verweven zitten is een 

andere tactiek om de impact te beperken door het advies zover 

mogelijk terug te brengen tot de juridische aspecten (‘wat mag er nu 

precies juridisch niet?’).

8.7.2 Aard regelgeving en compliance
In de interviews kwamen ook situaties ter sprake waarin de 

(organisatie en implementatie van) naleving van wet- en regelgeving 

en opvolging van adviezen juist relatief soepel verliepen. In de 

gesprekken vroeg ik door naar mogelijke oorzaken en factoren die 

hierop van invloed waren. Uit de antwoorden ontstond een beeld 

dat zich goed verhoudt met bestaande theorie op het gebied van 

compliance, zoals het holistic compliance model van Nielsen-Parker 

(§ 3.5). Dit model heeft betrekking op de mate waarin individuen en 

groepen geneigd zijn tot compliant gedrag en de factoren die hierop 

van invloed zijn, zoals de kennis van en het respect voor regelgeving, 

de kans op inspectie en ontdekking, alsmede de ernst van sancties. 

Uit de onderzoeksresultaten kan een algemene factor worden 

gedestilleerd, die zich goed verhoudt tot dit model en getypeerd 
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kan worden als de spanning tussen de mate waarin de strategische 

doelstellingen van de organisatie en de doelen die met regelgeving 

worden nagestreefd parallel lopen.

Vanuit het perspectief van juridisch risicomanagement acht ik dit 

aspect een belangrijke onderliggende factor bij de vraag hoe eenvoudig 

compliance bereikt kan worden. Wanneer de aard van de regelgeving 

het behalen van strategische doelstellingen belemmert, is de spanning 

tussen regelgeving en strategie groot en zullen meer inspanningen 

moeten worden verricht om de organisatie compliant te laten zijn. In 

deze situaties zullen juridische professionals eerder loyaliteitsconflicten 

ervaren. Bovendien acht ik het aannemelijk dat in deze situaties 

professionals eerder gevoelig zijn voor biases (thema 4), bijvoorbeeld 

door bij een juridische analyse vooral aandacht te schenken aan feiten 

die ten gunste van een bepaalde interpretatie pleiten (confirmation bias). 

Ik licht dit toe met enkele voorbeelden, gebaseerd op de gevalsstudies.

De kernactiviteiten van de bank bestaan uit het verlenen van 

financiële diensten en het faciliteren en verrichten van de bijbehorende 

transacties. Het correct contractueel vastleggen van deze diensten, 

inclusief juridische advisering, bijbehorende volmachten en eventuele 

ondernemingsrechtelijke constructies, kan tijdrovend zijn en het 

transactieproces vertragen. Toch ondersteunen deze juridische 

instrumenten uiteindelijk de kernactiviteiten en strategie van de 

organisatie. Deugdelijke contracten scheppen bijvoorbeeld duidelijkheid 

over de transactie en bijbehorende verplichtingen, verhogen de kans op 

nakoming en beperken de risico’s. Het beeld is dat dit zijn doorwerking 

heeft in de instelling die medewerkers ten aanzien van deze 

verplichtingen hebben. Deze worden wellicht als vervelend ervaren, 

maar er lijkt bewustzijn dat het belangrijk is dat dit geregeld wordt. Bij 

verplichtingen die met betrekking tot een bepaalde transactie gelden op 

het gebied van het voorkomen van financieel-economische criminaliteit 

of het borgen van privacy, ligt deze verhouding anders. Dergelijke 

regelgeving dient eerder maatschappelijke doelen. Voor medewerkers 

werkt het naleven hiervan vertragend en brengt het een belasting met 

zich mee. De regelgeving werkt hierbij derhalve belemmerend voor het 

verrichten van de kernactiviteiten en het hieraan direct verbonden doel: 
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het laten slagen van de transactie. Dit is een feitelijke constatering en 

geen waardeoordeel. De bank heeft in haar strategie bepaald dat in 

overeenstemming met deze regelgeving moet worden gehandeld en 

is er beleid om naleving van regelgeving in de organisatiecultuur te 

verankeren. Toch is dit voor dergelijke regelgeving, die geen directe 

toegevoegde waarde heeft voor haar kernactiviteiten, aanmerkelijk 

lastiger. Het is vanuit dit perspectief verklaarbaar dat deze gebieden 

vanuit het oogpunt van compliance risicovol zijn en dat de bank voor 

het borgen van de naleving hiervan – veel – meer inspanningen dient 

te verrichten.

Bij de gemeente is het beeld divers, doordat zij een zeer breed spectrum 

aan publieke taken verricht, waarop een groot aantal wetten en 

regelingen van toepassing is. Geïnterviewden gaven aan dat er in het 

sociaal domein met enige regelmaat weerstand is tegen de inhoud van 

regelgeving. Deze weerstand wordt veroorzaakt door de perceptie dat 

deze regelgeving de kernactiviteiten (het faciliteren van het leveren van 

zorg aan kwetsbare burgers) in de weg zou zitten. Op andere gebieden, 

zoals binnen het fysiek domein, kan de regelgeving de kernactiviteiten 

van de gemeente (zoals ruimtelijke planning) ondersteunen en lopen 

doelen van de regelgeving en strategie vaker parallel. Regels op het 

gebied van aanbesteding en inkoop kunnen voor de gemeente soms 

weer belemmerend en vertragend werken. Een relevant verschil met 

de bank en het umc is bovendien dat de gemeente zelf regelgevende 

bevoegdheid heeft en deze als instrument kan inzetten. In deze gevallen 

zal er vaker sprake zijn van een ondersteunende werking van de 

regelgeving bij het bereiken van strategische doelen.

Bij het umc geldt voor de inhoud van veel zorginhoudelijke regelgeving 

dat deze de kernactiviteiten van het umc ondersteunt: het leveren van 

kwalitatief hoogwaardige zorg. Geïnterviewden gaven aan dat ook 

regelgeving die belastende elementen heeft, zoals het vierogenprincipe 

bij het verrichten van bepaalde medische handelingen, in beginsel op 

draagvlak kan rekenen, omdat er uiteindelijk een toegevoegde waarde 

is voor de kernactiviteiten en het primaire proces. Binnen het umc geldt 

dit in veel mindere mate voor regelgeving op het gebied van financiering 

en privacy.

Content.indd   385Content.indd   385 5 Jan 2021   10:44:395 Jan 2021   10:44:39



386 387

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

Het overkoepelende beeld dat ontstond is dat bij het umc een 

belangrijk deel van de regelgeving het verrichten van kernactiviteiten 

ondersteunt, dat bij de bank een substantieel deel van de regelgeving 

de kernactiviteiten belemmert en dat de gemeente een tussenpositie 

inneemt. Daarbij merk ik op dat inzet van dit analytische hulpmiddel 

op organisatieniveau eigenlijk te grofmazig is. Een analyse wint 

aan scherpte en betrouwbaarheid wanneer deze op het niveau van 

afdelingen of organisatieonderdelen wordt verricht. Daarbij kan dan 

de vraag worden gesteld: in hoeverre ondersteunt of belemmert de 

regelgeving het verrichten van de kernactiviteiten (en het behalen van 

de daaraan verbonden doelstellingen)? Wanneer het oordeel is dat 

er sprake is van belemmering, betekent dit een potentieel risicovolle 

situatie, die intensiever juridisch risicomanagement rechtvaardigt. 

Ter illustratie visualiseert onderstaand schema het hiervoor geschetste 

overkoepelende beeld. Ik herhaal dat dit eigenlijk een te grofmazige 

benadering is. De pijlen illustreren in welke mate de regelgeving en 

strategie parallel lopen en dus of er sprake is van ondersteuning of 

belemmering.

Figuur 26 De spanning tussen de kernactiviteiten/ 

doelstellingen en regelgeving gevisualiseerd
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8.7.3 Reacties op negatieve advisering 
door juridische professionals

In situaties waarin er veel spanning is tussen regelgeving en strategie, 

ervaren juridische professionals soms veel druk vanuit de organisatie 

om akkoord te gaan met bepaalde handelswijzen (thema 6). Ik vroeg aan 

juridische professionals hoe zij hiermee omgingen. In hun antwoorden 

herkende ik strategieën die in de literatuur worden genoemd (§ 3.4), 

zoals distantiëren (het advies overlaten aan andere juridische 

professionals binnen of buiten de organisatie) en strategisch 

handelen (niet-juridische negatieve gevolgen benadrukken). Juridische 

professionals beschreven ook situaties waarin zij hun negatieve advies 

handhaafden, maar zich erbij neerlegden dat de organisatie een andere 

keuze maakt (adviseren).

Bij de reacties op negatieve advisering speelde het imago van de 

juridische afdeling en juridische professionals, hun organisatorische 

gewicht binnen de organisatie en de algemene organisatiecultuur een 

rol. Het was lastig om hiervan een goed beeld te krijgen, omdat de 

meeste (niet-juridische) geïnterviewden die ik hierover vragen stelde, 

hier zelf slechts beperkt zicht op hadden. Zij werkten vaak nauw samen 

met enkele juridische professionals, maar hadden een minder goed 

zicht op andere juristen en geen totaalbeeld van het imago van de 

juridische afdeling. De geïnterviewden noemden dat sommige juridische 

professionals trekken hebben van de negatieve stereotypen (dr. No’s, 

§ 1.2), terwijl anderen een meer proactieve en meedenkende houding 

innemen en als minder formalistisch of afstandelijk worden gezien.

Bij de gemeente was het organisatorisch gewicht van de juridische 

afdeling de afgelopen jaren verzwakt, door het verdwijnen van verplichte 

adviseringen (hard controls). Mede in reactie hierop besteedde de 

gemeente veel tijd aan het verbeteren van adviesvaardigheden van 

juridische professionals. Bij het umc was de juridische afdeling in het 

relatief recente verleden juist aanzienlijk gegroeid en geprofessio-

naliseerd, waardoor de positie, ten opzichte van het verleden, 

waarschijnlijk juist versterkt was. Bij de bank had de juridische afdeling 

door een relatief groot aantal verplichte procedures en goedkeuringen 

(hard controls), in vergelijking met umc en gemeente, organisatorisch 

bezien een relatief sterke positie. De bank heeft daarentegen, zie § 8.7.2, 
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wel vaker te maken met situaties waarin er veel spanning is tussen de 

regelgeving en kernactiviteiten.

In deze studie is aan verschillende aspecten aandacht besteed 

die tot de organisatieculturen van de drie organisaties kunnen 

worden gerekend, zoals het juridisch bewustzijn en de reacties op 

negatieve advisering van juridische professionals. Een grondigere 

analyse van de organisatieculturen valt buiten het bestek van deze 

studie. Desalniettemin was duidelijk dat er in dit opzicht grote 

verschillen bestaan, niet alleen tussen de organisaties, maar ook 

tussen organisatieonderdelen of -afdelingen. Bij de bank leek bij 

sommige onderdelen bijvoorbeeld een relatief risicomijdende cultuur 

te heersen, terwijl er bij andere onderdelen een sterk commerciële, 

transactiegedreven cultuur heerste, waar risico’s nemen niet werd 

geschuwd. Bij het umc en de gemeente heerst geen commerciële 

cultuur en leek deze over het algemeen meer inhoudelijk gericht en 

eerder risicomijdend. Een relevant verschil is hierbij nog dat er voor veel 

medewerkers bij het umc er bij zorgverlening directe tuchtrechtelijke 

aansprakelijkheid kan bestaan, in geval van niet naleving van 

zorginhoudelijke regelgeving. Bij de bank is dit, sinds de invoering van 

de bankierseed, voor medewerkers ook het geval, maar de ervaringen 

hiermee zijn nog beperkt.

8.7.4 Samengevat
Concluderend, is de verwachting (6) bevestigd dat loyaliteitsconflicten 

tussen recht en organisatie zich bij juridische professionals regelmatig 

voordoen. De mate waarin regelgeving (inclusief daarop gebaseerde 

juridische instrumenten, zoals contracten) en strategie parallel lopen is 

hierbij een belangrijke factor. Des te groter deze spanning, des te groter 

de kans dat de organisatie iets wil dat niet in overeenstemming is met 

het recht en waarover een juridisch adviseur negatief zal adviseren. 

Vanzelfsprekend is dit niet de enige factor bij (non)compliance. 

Compliance is een multi-dimensionaal fenomeen, waarbij een groot 

aantal factoren op elkaar inwerkt. Een analyse van de mate waarin er 

sprake is van spanning tussen de doelen die de regelgeving nastreeft 

en de strategische doelstellingen kan als aanvullend, analytisch 

hulpmiddel worden ingezet. Een dergelijke analyse kan verhelderend 

werken voor juridische afdelingen die meer inzicht willen krijgen 
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in de gebieden waar de organisatie de grootste kans loopt op (non)

compliance. Bovendien sluit deze analyse goed aan bij de verbinding 

die bij risicomanagement moet worden gelegd met de strategische 

doelstellingen van de organisatie.

Wanneer juridische professionals negatief adviseren, zetten de 

ontvangers van het advies, wanneer deze laatsten het niet eens zijn met 

het advies, verschillende strategieën in om toch hun doel te bereiken 

(zoals ‘shopgedrag’, of het ‘terugdringen’ van een ontvangen advies 

tot de juridische kern. Zoals in § 8.7.2 besproken, hanteren juridische 

professionals eveneens verschillende strategieën wanneer een gegeven 

advies (mogelijk) niet wordt opgevolgd. Zoals ook in § 8.3 vermeld, 

vertoonden juridische professionals bij conflicten omtrent gegeven 

adviezen een sterke neiging om kwesties zoveel mogelijk in onderling 

overleg op te lossen, zonder formele escalatie. Dit laatste gebeurt slechts 

incidenteel.

8.8 Volwassenheid van het 
juridisch risicomanagement

Het analytisch kader bevat verschillende indicatoren voor volwassenheid 

van juridisch risicomanagement: systematiek (1), proactiviteit (2), 

integraliteit (3), juridisch bewustzijn binnen de organisatie (4) 

en integratie in strategische besluitvorming (5). Op basis van de 

resultaten uit de gevalsstudies heb ik bij elke organisatie, aan de hand 

van deze indicatoren, de mate van volwassenheid van het juridisch 

risicomanagement beoordeeld. De verwachting (7) was dat dit bij veel 

organisaties nog relatief onvolwassen is, waarbij (grote) organisaties in 

de financiële sector het verst gevorderd zijn in hun ontwikkeling.

Bij de bank was er sprake van relatief uitgebreid beleid. Binnen het 

beleid waren er bij de bank overigens op belangrijke thema’s nog 

verschillende onduidelijkheden, onder meer over de verhouding 

tussen risicocategorieën en de taak- en rolverdeling tussen de 

tweedelijnsafdelingen (juridische zaken, compliance en operationeel 

risicomanagement). Deze onduidelijkheden hebben nadelige effecten 

voor de uitvoering van het juridisch risicomanagement. Desalniettemin 
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scoort de bank op de indicator systematiek (1) hoog. Er wordt bij 

de bank ook een breed palet aan methoden en instrumenten voor 

juridisch risicomanagement ingezet. Enkele belangrijke methoden 

en instrumenten hebben hierbij een proactief karakter. Een zeer 

belangrijke, proactieve methode is verplicht vanuit de regelgeving: de 

reviewprocedure voor de introductie van nieuwe producten (PARP), 

waarbij ook een juridische toetsing plaatsvindt. Hiernaast onderneemt 

de bank ook gerichte lobbyactiviteiten, die bij uitstek een proactief en 

strategisch karakter hebben. Mede hierdoor scoort de bank relatief goed 

op proactiviteit (2). Het risicomanagementbeleid zorgt bij de bank ook 

voor afstemming tussen first en second line afdelingen, waardoor de 

integraliteit (3) wordt bevorderd.

Het juridisch bewustzijn (4) bij de bank wordt nadelig beïnvloed door de 

instroom van nieuwe medewerkers en de overname van organisaties. 

Met betrekking tot contractuele aspecten lijkt er een relatief hoog 

juridisch bewustzijn. Met betrekking tot regelgeving op het gebied 

van financieel-economische criminaliteit en sanctiewetgeving is dit 

juridisch bewustzijn lager, zie § 8.7.2.

Door de uitgebreide organisatie en inrichting van het risicomanagement 

en bijbehorende rapportages, is er binnen de bank sprake van een 

redelijke mate van integratie in de strategische besluitvorming (5). Ook 

hier zorgt hoge commerciële druk er voor dat juridische adviezen zeker 

niet automatisch worden opgevolgd en dat, bezien vanuit het perspectief 

van juridisch risicomanagement, soms relatief risicovolle strategische 

beslissingen kunnen worden genomen. Over het geheel bezien kan het 

juridisch risicomanagement bij de bank echter als relatief volwassen 

worden beoordeeld.

Bij de gemeente was er vrijwel geen uitgewerkt beleid op het gebied 

van juridisch risicomanagement. Op onderdelen was er weliswaar 

een systematische benadering, maar over het algemeen was er 

sprake van een beperkte systematiek (1). Bij de uitvoering van het 

juridisch risicomanagement was gevraagd advies de meestgebruikte 

methode. Bij de reorganisatie van 2013 waren verschillende verplichte 

juridische adviseringen afgeschaft. Dergelijke verplichte adviseringen 

kunnen over het algemeen vroegtijdige betrokkenheid van juridische 

Content.indd   390Content.indd   390 5 Jan 2021   10:44:395 Jan 2021   10:44:39



390 391

8 / ANALYSE RESULTATEN

professionals bevorderen. Door de dominantie van gevraagd advies 

als methode heb ik de mate van proactiviteit (2) bij de gemeente als 

relatief laag beoordeeld. De uitvoering van het risicomanagement 

berust bij de gemeente nog vrijwel volledig bij de financiële afdeling. 

Er is slechts beperkte afstemming met de juridische afdeling. De mate 

van integraliteit (3) is hierdoor laag. Het juridisch bewustzijn (4) is bij de 

gemeente relatief hoog, al is er voldoende ruimte voor verbetering en 

zijn er op dit punt relevante verschillen tussen organisatieonderdelen. 

Mede door het publieke karakter lijkt er sprake van een redelijke 

mate van integratie van het juridisch perspectief in strategische 
besluitvorming (5). Versterking van de overige aspecten van het juridisch 

risicomanagement zou de impact van het juridisch perspectief in deze 

besluitvorming kunnen verbeteren. Het eindoordeel voor de gemeente 

is dat het juridisch risicomanagement beperkt volwassen is, waarbij 

er door de reorganisatie waarschijnlijk sprake is van (licht) afgenomen 

volwassenheid.

Bij het umc was een conclusie dat de relatief kleine omvang van de 

juridische afdeling (en overige staven) binnen het umc de noodzaak 

voor een uitgewerkte en gedetailleerde systematiek waarschijnlijk 

minder groot maakt. Deze conclusie dient te worden gezien in het licht 

van de kernactiviteiten van het umc en de hieraan verbonden, sterk 

ontwikkelde systematiek voor het management van zorginhoudelijke 

risico’s, waarbij de betrokkenheid van de juridische afdeling gering 

kan zijn. Deze conclusie betekent ook niet dat er bij het umc in het 

geheel geen beleid noodzakelijk is, of dat er in de huidige situatie geen 

verbeteringen mogelijk zijn. Binnen het umc leek er bij een relevant 

deel van de staf gedurende de studie een wens tot meer onderlinge 

afstemming. Het beleid van het umc kan, door de beperkte omvang 

van de staven, gecombineerd met veel onderling overleg en (informeel) 

contact, echter minder gedetailleerd zijn.

In de huidige situatie is er voor het niet-zorginhoudelijke (juridisch) 

risicomanagement vrijwel geen beleid en mede hierdoor slechts zeer 

beperkt een systematische benadering. Gevraagd advies is, evenals bij 

de gemeente, de meest ingezette methode. Daarmee scoort het umc 

laag op systematiek (1) en proactiviteit (2). Het niet-zorginhoudelijke 

risicomanagement berust ook volledig bij de financiële afdeling. 
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Daarmee is ook de mate van integraliteit (3) laag. Het juridisch 
bewustzijn (4) en de bereidheid tot compliance werd binnen het umc 

relatief hoog geacht. De positionering en inrichting van de juridische 

afdeling bevordert de integratie van het juridisch perspectief in 

strategische besluitvorming (5). Vanuit de centrale vraagstelling van dit 

onderzoek, waarin de rol van de juridische afdeling centraal staat, is er 

bij umc over het geheel genomen binnen de onderzochte organisaties 

echter sprake van het minst volwassen juridisch risicomanagement.

De verwachting (7) is hiermee bevestigd dat organisaties in de financiële 

sector het verst gevorderd zijn in hun ontwikkeling. Op basis van de 

achtergrondinterviews en de rondetafelbijeenkomsten is het beeld dat de 

hier beschreven situatie voor andere organisaties, van dezelfde omvang, 

in de hier beschreven sectoren vergelijkbaar zal zijn. Dit houdt in dat 

vermoed mag worden dat non-profitorganisaties, zoals organisaties in 

de medische sector en onderwijssector, doorgaans geen uitgewerkt 

beleid zullen hebben. Gemeenten en andere decentrale overheden 

hebben zeer waarschijnlijk wel algemeen risicomanagementbeleid, 

maar de juridische afdeling is hierbij doorgaans slechts beperkt 

betrokken. Commerciële, beursgenoteerde organisaties lijken qua 

ontwikkelingsstadium waarschijnlijk enigszins op gemeenten. 

Grote organisaties in de financiële sector verkeren in het meest 

gevorderde ontwikkelingsstadium van juridisch risicomanagement.

Voor de volwassenheid van het juridisch risicomanagement is een 

proactieve houding van juridische professionals een belangrijke 

voorwaarde. Voor juridische professionals vereist proactief handelen niet 

alleen juridisch-inhoudelijke kennis, maar ook, onder andere, kennis 

van het belang van (methoden van) proactief risicomanagement, goede 

organisatiekennis, sociale vaardigheden en goede adviesvaardigheden. 

Op basis van het onderzoek is mijn conclusie dat een proactieve 

opstelling en werkwijze van juridische professionals regelmatig niet 

alleen ontbreken door een gebrek aan tijd of middelen, maar ook door 

een gebrek aan kennis, methoden en vaardigheden. Veel geïnterviewden 

gaven aan dat zij weinig kennis hadden van risicomanagement en, mede 

door het interview, geïnteresseerd waren om hierover meer te weten 

te komen. De resultaten van deze studie onderstrepen daarmee dat de 
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algemene aandacht voor het bevorderen van niet-juridische kennis en 

vaardigheden bij juridische professionals terecht is.

Het vertrekpunt van dit onderzoek was echter niet het niveau van 

juridische professionals, maar het niveau van de juridische afdeling: 

de organisatorische eenheid die voor het beleid en organisatie van 

het juridisch risicomanagement het meest relevant is. De gerelateerde 

conclusie is dat voor proactief juridisch risicomanagement een 

systematische en organisatiekundige benadering noodzakelijk. In kleine 

organisaties kan het op een – kleine – juridische afdeling nog mogelijk 

zijn om onderling vrijwel volledig op de hoogte te zijn van elkaars 

activiteiten en taakgebieden, een groot deel van de medewerkers te 

kennen, een omvattend overzicht te hebben over de activiteiten van 

de organisatie en zo bij alle handelingen betrokken te zijn die vanuit 

juridisch perspectief het meest relevant zijn.

In een grote en complexe organisatie met een grote juridische afdeling 

is een dergelijke, informele benadering over het algemeen onhaalbaar 

en bestaat er een reëel risico op het ontstaan van information 
cocoons (§ 3.7.2). Een systematische en periodieke analyse van de 

organisatie vanuit juridisch perspectief, heldere communicatie- en 

rapportagelijnen, adequaat beheer van juridische relevante data 

en goede informatievoorziening naar stafafdelingen, management 

en bestuur zijn daarom essentiële bouwstenen van juridisch 

risicomanagement. Het algemene beeld is dat er hierbij voor vrijwel 

alle juridische afdelingen nog zeer veel ruimte voor verbetering is. 

Pas als op deze gebieden verbetering is bereikt, kan er pas echt sprake 

zijn van een goede integratie van juridisch risicomanagement in de 

strategische besluitvorming. Dit betekent in de huidige situatie niet dat 

juridische aspecten geen rol spelen in deze besluitvorming. Belangrijke 

juridische aspecten vinden uiteindelijk, door het grote belang dat zij 

kunnen hebben voor het behalen van strategische doelstellingen, vaak 

hun weg naar de agenda van bestuur of management. Het betekent wel 

dat juridische risico’s door een relatief beperkt ontwikkelde systematiek 

vaak niet systematisch en, vooral, vroegtijdig worden meegewogen. 

Hierdoor is het juridisch risicomanagement – veel – minder effectief en 

worden er binnen organisaties tijd en middelen verspild.
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9.1 Inleiding

De centrale vraag van deze studie is hoe juridische afdelingen zich 

verhouden tot het risicomanagement van organisaties, zoals dit de 

afgelopen decennia is ontstaan als verplicht onderdeel binnen het 

bestuur en management van organisaties. Deze vraag is relevant en 

actueel, omdat juridische afdelingen vanuit hun organisatorische rol 

altijd al hebben bijgedragen aan het, vanuit juridisch perspectief, 

identificeren en beheersen van mogelijke problemen voor organisaties. 

Daarbij is het beeld dat juridische afdelingen zich hierbij regelmatig 

te reactief opstellen. Onduidelijk is hoe de traditionele (invulling 

van de) rol van juridische afdelingen zich verhoudt tot de opkomst 

van risicomanagement. Inmiddels zijn in antwoord op deze vraag in 

literatuur en (consultancy)praktijk visies op juridisch risicomanagement 
ontstaan, geïnspireerd door de literatuur en praktijk rondom algemeen 

risicomanagement. Zij bepleiten voor organisaties een proactieve, 

systematische benadering van risico’s vanuit juridisch perspectief.

Juridisch risicomanagement definieerde ik in deze studie als:

“een proactieve, systematische en cyclische benadering van 
risico’s vanuit juridisch perspectief, met een duidelijke verbinding 

met het algemene risicomanagement van de organisatie.”

Juridisch risicomanagement geniet in de (rechts)praktijk nog maar 

beperkte bekendheid. De mate waarin er in de praktijk van juridische 

afdelingen nu al sprake is van een systematische benadering van 

risico’s, is ook nog maar beperkt onderzocht.

Juridisch risicomanagement kan worden gezien als een onderdeel van 

algemeen risicomanagement. Onderzoek wijst er op dat algemeen 

risicomanagement in veel organisaties nog maar beperkt volwassen is. 
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Alhoewel risicomanagement inmiddels, als gevolg van de wettelijke 

verplichtingen, een vaste plaats heeft verworven in het management 

van grote organisaties, worstelen veel organisaties nog met een goede 

toepassing. Het risicomanagement is veelal nog primair belegd bij 

financiële afdelingen, waarbij er verder sprake is van een silomatige 

benadering (silo approach). Hierbij doen (staf)afdelingen vooral 

vanuit hun eigen perspectief aan risico-identificatie en -beheersing 

en ontbreekt een integrale aanpak, die belangrijk is voor goede 

besluitvorming.

Tegen deze achtergrond was de centrale vraagstelling van dit 

onderzoek:

Op welke wijze dragen juridische afdelingen bij aan het 
risicomanagement van organisaties, hoe kunnen mogelijke 
verschillen tussen organisaties worden verklaard en welke lessen 
kunnen hieruit worden geleerd?

Uit de formulering volgt het drieledige doel van dit onderzoek: het 

verkrijgen van een beeld van de huidige situatie op het gebied van 

juridisch risicomanagement binnen organisaties in de Nederlandse 

rechtspraktijk, het verwerven van inzicht in de oorzaken van mogelijke 

verschillen tussen organisaties en, door de aandacht voor lessen voor de 

praktijk, het benoemen van mogelijke verbeterpunten. Omdat juridisch 

risicomanagement een relatief nieuw en nog maar beperkt onderzocht 

fenomeen is, is het karakter van deze studie exploratief.

Om de centrale vraag te beantwoorden is een drietal deelvragen 

geformuleerd. Op basis van de eerste deelvraag is onderzocht wat er 

in de literatuur beschreven is over risicomanagement, en wat daarvan 

in het bijzonder relevant kan worden geacht voor de rol van juridische 

afdelingen binnen organisaties. Op basis van de tweede deelvraag 

is met hetzelfde doel de literatuur over juridisch risicomanagement, 

alsmede literatuur over enkele verwante thema’s, geanalyseerd. 

Ten behoeve van de beantwoording van de eerste twee deelvragen 

is een vijftiental achtergrondinterviews afgenomen met experts en 

professionals. Deze selectie van experts en professionals bestond 

zowel uit wetenschappers, ervaren professionals op het gebied van 
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risicomanagement, als leidinggevende juridische professionals.130 De 

resultaten van deze achtergrondinterviews hebben mede richting gegeven 

aan de literatuuranalyse. Op basis van de antwoorden op de eerste twee 

deelvragen is een analytisch kader ontwikkeld, waarin verschillende 

verwachtingen, vragen en aandachtspunten zijn gegroepeerd onder 

zeven thema’s (§ 4.3).

De derde deelvraag is beantwoord door empirisch onderzoek bij grote 

organisaties in verschillende sectoren: een bank (privaat), gemeente 

(publiek) en universitair medisch centrum (non-profit). Deze drie 

organisaties zijn geselecteerd op basis van de verwachting dat zij (gelet 

op hun omvang, organisatiestructuur en mate van regulering) met veel 

en diverse juridische risico’s te maken zouden hebben. Gevalsstudies zijn 

hierbij ingezet als de meest geschikte onderzoeksmethode om inzicht 

te verkrijgen in de wijze waarop een fenomeen zich in de praktijk van 

organisaties voordoet. De gevalsstudies zorgden voor verkenning van het 

onderwerp in de diepte. De resultaten zijn ter validatie en aanscherping 

in een drietal rondetafelbijeenkomsten voorgelegd aan leidinggevende 

juridische professionals van andere organisaties en experts op het gebied 

van (juridisch) risicomanagement. Dit zorgde, in combinatie met de eerder 

verrichte achtergrondinterviews, voor een verkenning in de breedte.

In dit afsluitende hoofdstuk vat ik de antwoorden op de deelvragen 

samen. Hierna beantwoord ik de centrale vraag van het onderzoek, 

formuleer ik lessen voor de praktijk en identificeer ik verschillende 

vragen voor toekomstig onderzoek.

9.2 Risicomanagement

Ten behoeve van de eerste deelvraag heb ik de literatuur over risico-

management geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor aspecten die 

raken aan de rol van juridische afdelingen. De achtergrondinterviews 

droegen bij aan de selectie van relevante thema’s. De belangrijkste 

thema’s worden hieronder samengevat weergegeven.

130 Zie bijlage 3. 
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Risicomanagement is een multidimensionaal, en uit zijn aard soms 

moeilijk grijpbaar, fenomeen dat raakvlakken heeft met verschillende 

(wetenschappelijke) disciplines, zoals economie, organisatiekunde, 

psychologie, recht, statistiek en techniek. Het wetenschappelijke denken 

over risico heeft een lange geschiedenis. Arnaud formuleerde in 1763 al 

dat de angst voor een gevaar niet alleen in verhouding moet staan tot de 

kans dat het zich voordoet, maar ook tot de ernst van de gevolgen (§ 2.4).

Als onderdeel van het management van organisaties ontwikkelde 

risicomanagement zich vanaf het midden van de vorige eeuw, 

onder invloed van verschillende factoren, waaronder verschillende 

bedrijfsschandalen. Het evolueerde daarbij van een financiële 

beheersingssystematiek die vooral gericht was op boekhoudkundig 

realisme en transparantie voor aandeelhouders, naar een methodiek 

die tot doel heeft om organisaties systematisch en realistisch te laten 

anticiperen op gebeurtenissen die het bereiken van doelstellingen 

kunnen beïnvloeden. Risicomanagement is uit zijn aard proactief: 

gericht op het beïnvloeden van toekomstige gebeurtenissen. De kern 

van risicomanagement is een systematische en cyclische analyse van de 

organisatie op risico’s. Vanuit de risicobereidheid (risk appetite) van de 

organisatie kan vervolgens worden besloten om risico’s te accepteren, 

te vermijden, of hiervoor passende beheersmaatregelen te treffen. 

Genomen maatregelen en de ontwikkeling van geïdentificeerde risico’s 

dienen hierna te worden gemonitord.

Veel definities en omschrijvingen van risico zijn gebaseerd op de 

formule kans maal gevolg, waarbij de omvang van een risico kan worden 

bepaald door deze twee elementen met elkaar te vermenigvuldigen. 

Voor complexe risico’s is er consensus dat het terugbrengen tot een 

getal, bedrag of risicoscore, die vervolgens kan worden afgezet tegen 

een in getallen of bedragen uitgedrukte risicobereidheid, veelal een 

onaanvaardbare simplificering is. Er is tegelijkertijd geen discussie 

dat grondige analyse en diagnose van risico’s, inclusief inschatting 

van kansen en gevolgen en hun potentiële impact op organisatorische 

doelstellingen, essentieel is. Risicobereidheid dient hierbij te worden 

beschouwd als een dynamisch en contextafhankelijk begrip.
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In verschillende, recente definities in internationale standaarden worden 

ook positieve gevolgen tot het risicobegrip gerekend. Risicomanagement 

lijkt daarmee te evolueren tot onzekerheidsmanagement. Op het 

includeren van positieve gevolgen in het risicobegrip bestaat kritiek, 

omdat het ingaat tegen het normale spraakgebruik. Volgens deze kritiek 

kunnen mogelijke gebeurtenissen met positieve gevolgen daarom beter 

worden aangeduid als kansen of mogelijkheden.

Omdat voor risicomanagement binnen organisaties doorlopend risico-

inschattingen moeten worden gemaakt, zijn psychologische aspecten 

bij (juridisch) risicomanagement uiterst relevant. Bij het maken van 

risico-inschattingen zijn mensen vatbaar voor cognitieve vertekeningen 

en biases: onbewuste, mentale processen die de kans op denkfouten 

en verkeerde inschattingen vergroten. Voorbeelden zijn de neiging om 

vooral aandacht te schenken aan informatie die een reeds ingenomen 

standpunt bevestigt (confirmation bias), of de neiging om de kans 

op een gebeurtenis hoger in te schatten wanneer men dergelijke 

gebeurtenissen (door eigen ervaring of waarneming) eenvoudiger 

voor de geest kan halen (availability bias). Het zoveel mogelijk 

kwantificeren van de bij een risico-inschatting betrokken kansen en 

gevolgen kan helpen de mogelijke invloed van biases te verminderen 

(debiasing). Ook andere maatregelen, zoals het toepassen van het 

vierogenprincipe,131 het expliciteren van aannames en het bevorderen 

van een outside view, kunnen bijdragen aan debiasing. Alhoewel de 

impact van biases in de praktijk moeilijk te onderzoeken is – en een 

grondige analyse ook buiten het bestek van dit onderzoek viel – heb 

ik in het empirische onderzoek aandacht gehad voor situaties waarin 

bij juridisch risicomanagement sprake kan zijn van een verhoogde 

kwetsbaarheid voor de invloed van biases, alsmede voor de inzet van 

technieken die als tegenmaatregelen voor biases kunnen dienen. Op 

basis van literatuur en achtergrondinterviews was de verwachting dat 

kansen, gevolgen en risicobereidheid bij juridisch risicomanagement 

veelal impliciet zouden blijven, maar dat deze in kwesties van groot 

belang eerder zouden worden geëxpliciteerd en gekwantificeerd.

131 Het principe dat belangrijke afwegingen niet individueel gemaakt 

moet worden, maar dat hierbij altijd (minimaal) twee professionals 

betrokken zijn. 
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Inmiddels bestaan er voor grote organisaties in vrijwel alle 

maatschappelijke sectoren (semi)wettelijke verplichtingen om 

systematisch aan risicomanagement te doen en daarover in (financiële) 

verslaglegging te rapporteren. De financiële sector kent hierbij het 

zwaarste wettelijke regime. Met betrekking tot organisatie en inrichting 

van risicomanagement is het three lines of defense-model (3loD-model) 

veelgebruikt. Dit model kan discussies over inrichting van en taak- en 

verantwoordelijkheidsverdelingen bij risicomanagement ondersteunen. 

Het gaat uit van een indeling in drie linies: de first line (uitvoerende 

afdelingen), second line (stafafdelingen) en third line (interne 

auditafdeling). Deze linies opereren onder verantwoordelijkheid van het 

algemene management van de organisaties. De eerste linie is primair 

verantwoordelijk voor het risicomanagement. De stafdelingen vervullen 

een adviserende, ondersteunende en toezichthoudende rol. De interne 

auditafdeling overziet het gehele proces. Opvallend in dit verband is 

dat er in veel literatuur over het 3loD-model wel aandacht is voor de rol 

van complianceafdelingen (als onderdeel van de second line), maar dat 

er (vrijwel) geen aandacht is voor de rol van juridische afdelingen. In de 

literatuur is er verder relatief veel aandacht voor naleving van wet- en 

regelgeving en beleid (compliance), maar veel minder voor andere, 

relevante juridische aspecten, zoals de keuze voor juridische structuren, 

contracten, intellectuele eigendom, of de specifieke juridische context 

waarin overheidsorganisaties opereren. Dit onderzoek draagt bij 

aan het verhelderen van de relatie tussen algemeen en juridisch 

risicomanagement.

De literatuur is eenduidig dat een veilige organisatiecultuur, waarin 

tegenspraak wordt gewaardeerd of zelfs gestimuleerd, voor risico-

management van essentieel belang is. Om deze reden is er in het 

onderzoek aandacht besteed aan de wijze waarop in de praktijk 

wordt gereageerd op negatieve adviezen van juridische professionals. 

Risicomanagement vereist ook altijd inzet van methoden en 

instrumenten, die een meer instrumenteel (hard controls) of mensgericht 

karakter kunnen hebben (soft controls). Voorbeelden van hard controls 

zijn risicomatrices, databases, procesinstructies en verplichte 

adviseringen. Voorbeelden van soft controls zijn awareness-sessies, 

gedragscodes, leiderschap, training en scholing. In de literatuur 

wordt erkend dat de inzet van hard controls onmisbaar is, maar wordt 
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voldoende aandacht voor soft controls bepleit, als essentieel onderdeel 

van effectief risicomanagement (§ 2.7.7).

In de literatuur zijn, ten slotte, verschillende modellen in omloop om 

de volwassenheid van risicomanagement te beoordelen. Systematiek, 

proactiviteit en de mate waarin aandacht voor risico’s een vaste plaats 

heeft in strategische besluitvorming zijn belangrijke criteria om deze 

volwassenheid te beoordelen. Bestaand onderzoek wijst erop dat risico-

management binnen veel organisaties nog relatief onvolwassen is (§ 2.4).

9.3 Juridisch risicomanagement 
in de literatuur

Ten behoeve van de tweede deelvraag analyseerde ik de literatuur over 

juridisch risicomanagement, met een focus op de rol van juridische 

afdelingen en de systematiek, methoden en instrumenten die bij 

juridisch risicomanagement kunnen worden ingezet. Mede omdat 

juridisch risicomanagement nog een beperkt onderzocht en beschreven 

thema is en enkele thema’s uit de algemene literatuur in de beschikbare 

specialistische literatuur niet uitgebreid aan bod komen, betrok ik bij de 

analyse tevens literatuur over, onder andere, juridische kwaliteitszorg, 

law and strategy¸ toezicht, compliance en proactive law. Veel van 

de hier geanalyseerde literatuur is gericht op de rol die juridische 

afdelingen hebben bij het management van organisaties en besteedt 

– veelal impliciet – aandacht aan de omgang met juridische risico’s. 

Daarmee kan deze literatuur worden gerekend tot het overkoepelende 

thema legal management: het onderdeel van het management van 

organisaties dat ziet op de beheersing van juridische aspecten. 

Juridisch risicomanagement kan zowel worden beschouwd als een 

deelonderwerp binnen risicomanagement als binnen legal management 

(§ 3.2). Uit de geanalyseerde literatuur volgt dat het proces van, onder 

andere, het identificeren en beheersen van risico’s en het kiezen van 

aandachtsgebieden geen neutraal en waardevrij proces is, maar dat 

hierop veel verschillende factoren invloed uitoefenen, zoals de belangen 

van stakeholders en hieruit voortvloeiende bestuurlijke of informele 

druk, beschikbare informatie en, kort gezegd, verschillende aspecten 

van de organisatiecultuur.
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De literatuur over juridisch risicomanagement kan over het algemeen 

worden gezien als een vertaling van methoden en principes van 

algemeen risicomanagement naar de praktijk van juridische afdelingen 

en juridische professionals. Een belangrijk thema is de inhoud en 

afbakening van het begrip juridisch risico. In de literatuur over juridisch 

risicomanagement worden in de meeste definities positieve gevolgen 

(nog) niet in het risicobegrip geïncludeerd. Alle auteurs benoemen wel, 

impliciet of expliciet, dat de systematische werkwijze die voortvloeit uit 

juridisch risicomanagement ook bijdraagt aan het benutten van kansen 

(opportunities).

Opvallend is dat er met betrekking tot het juridisch risicobegrip 

in de specialistische literatuur over juridisch risicomanagement 

weinig aandacht wordt besteed aan de verhouding en (het vermijden 

van) eventuele overlap met andere risicocategorieën die binnen 

grote organisaties kunnen worden gehanteerd. Dit terwijl het in de 

algemene literatuur belangrijk wordt geacht dat risicocategorieën 

elkaar zoveel mogelijk uitsluiten, om misverstanden en dubbele 

rapportage te voorkomen. Ook verder wordt weinig aandacht besteed 

aan de aansluiting en samenhang met algemeen risicomanagement. 

Ik beschouw dit als een belangrijk hiaat in de literatuur, waarmee het 

gevaar ontstaat dat juridisch risicomanagement op zichzelf weer een 

silomatig karakter krijgt.

Er wordt door verschillende auteurs onderscheid gemaakt tussen 

definities die van een juridisch risico spreken als er sprake is van 

juridische oorzaken (oorzakelijke definities) en definities die uitgaan van 

juridische gevolgen (consequentiële definities). Bij de eerste categorie 

dient er sprake te zijn van oorzaken met een juridisch karakter, zoals 

ambiguïteit of onzekerheid in wet- en regelgeving, een gebrek aan 

juridisch bewustzijn bij medewerkers, of onoordeelkundig gebruik 

van juridische instrumenten. Bij de laatste categorie is er sprake 

van een juridisch risico bij negatieve gevolgen met een juridisch 

karakter, zoals een boete of maatregel van een toezichthouder, een 

rechterlijke veroordeling tot schadevergoeding, niet-afdwingbaarheid 

van contracten, of kosten die gemaakt moeten worden om claims te 

behandelen. Op consequentiële definities bestaat kritiek, omdat vrijwel 

alle negatieve gevolgen voor een organisatie zich ook op juridische wijze 
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manifesteren. Deze wijze van definiëren bakent daarmee maar zeer 

beperkt af. Een oorzakelijke definitie zou volgens verschillende auteurs 

beter afbakenen en tevens meer richting kunnen geven aan de rol van 

een juridische afdeling.

In de literatuur bestaat, samengevat, geen consensus over de inhoud 

van het begrip juridisch risico. Zonder context en uitgebreide toelichting 

is het een diffuus begrip, waarover snel misverstanden kunnen 

ontstaan. In overeenstemming met het exploratieve karakter, hanteerde 

ik in mijn onderzoek een brede, niet-dogmatische omschrijving van 

juridisch risico, waaronder ook juridische aspecten van risico’s vallen. 

In de praktijk van organisaties kan een definitie of omschrijving van 

juridisch risico van meerwaarde zijn. Voorwaarde is dat er veel aandacht 

is voor bruikbaarheid en begrijpelijkheid, alsmede de verhouding tot 

andere risicocategorieën en het algemene risicomanagement binnen 

een organisatie. In mijn opvatting staat juridisch risicomanagement 

dan ook niet zozeer voor het beheersen van juridische risico’s 

(juridisch risicomanagement), maar primair voor de rol van juridische 

afdelingen bij het risicomanagement van organisaties (juridisch 

risicomanagement).

In overeenstemming met de algemene literatuur over risicomanagement, 

wordt ook in de literatuur over juridisch risicomanagement aangeraden 

kansen, gevolgen en risicobereidheid zoveel mogelijk te kwantificeren 

en risicoanalyses en beslissingen zoveel mogelijk te baseren op 

relevante informatie, die hiertoe actief vergaard en beheerd wordt (een 

datagedreven benadering). Hierbij wordt erkend dat juridische risico’s 

regelmatig een sterk kwalitatief of principieel karakter kunnen hebben, 

waarbij kwantificering niet mogelijk of zinnig is. Desalniettemin is er 

consensus dat de kwaliteit van veel juridische risico-inschattingen 

of risicobeslissingen kan worden verbeterd door grondig onderzoek 

naar en analyse van beschikbare data en explicitering van kansen, 

gevolgen en risicobereidheid. Het beeld, op basis van literatuur en 

achtergrondinterviews, is dat het beheer van juridisch relevante data 

voor of door juridische afdelingen in de praktijk nog vaak suboptimaal 

is. Mede hierdoor is er in de huidige praktijk nog maar beperkt sprake 

van een datagedreven benadering bij het identificeren en beheersen van 

juridische risico’s.
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Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven, is een veilige organisatie-

cultuur, waarin tegenspraak mogelijk is, essentieel voor effectief 

risicomanagement. Juridische professionals binnen organisaties dienen 

collega’s regelmatig te wijzen op grenzen die regelgeving stelt aan 

initiatieven. Dit kan binnen de organisatie voor spanningen zorgen. 

Vanuit hun professionele identiteit kunnen juridische professionals in 

deze gevallen zowel een loyaliteit naar het recht voelen, als naar de 

organisatie. Tegen deze achtergrond is in de analyse ook literatuur 

betrokken over de beroepshouding van bedrijfs- en overheidsjuristen en 

de wijze waarop ze omgaan met reacties op hun advisering.

In de literatuur over beroepshoudingen van juridische professionals 

wordt wel onderscheid gemaakt tussen een opstelling als cops (die 

vooral toezien op correcte naleving van regelgeving), entrepreneurs 

(waarbij de loyaliteit aan de organisatie zwaarder weegt dan die aan 

het recht) of counsel (een opstelling die het midden houdt tussen 

beide typen). Wanneer adviezen niet (dreigen te) worden opgevolgd, 

worden in de literatuur verschillende reactiewijzen of strategieën 

onderscheiden. Juridische professionals kunnen zich bij een afwijkende 

beslissing bijvoorbeeld neerleggen vanuit een acceptatie dat zij slechts 

adviseur zijn, of trachten door het benadrukken van niet-juridische, 

strategische of politieke argumenten hun advies toch opgevolgd te 

krijgen. Een andere mogelijke strategie is, kort gezegd, te bevorderen 

dat er een second opinion komt van een andere (externe) juridisch 

adviseur. Op basis van de literatuur en achtergrondinterviews was de 

verwachting dat juridische professionals regelmatig met dergelijke 

spanningen tussen recht en wensen uit de organisatie te maken zouden 

hebben en daarop verschillend zouden reageren, mede afhankelijk 

van het betrokken belang, de aard van de geschonden rechtsregel, de 

persoonlijkheid van de betrokken juridische professionals en de (sterke 

van) de organisatorische positie juridische afdeling.

Binnen juridisch risicomanagement wordt compliance algemeen als 

een belangrijk onderdeel gezien. Hiervoor bestaat ook een aparte ISO-

richtlijn compliancerisicomanagement. Het bevorderen van compliance 

kan, evenals risicomanagement, vanuit een veelheid aan perspectieven 

worden benaderd, waardoor een uitgebreide behandeling buiten het 

bestek van dit proefschrift viel. In het empirisch onderzoek heb ik 
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aandacht gehad voor de methoden en instrumenten die juridische 

professionals zelf nuttig achten bij het bevorderen van compliance en, 

waar van toepassing, voor rol- en taakverdelingen tussen juridische 

professionals en complianceprofessionals. Volgens de literatuur dient 

onder compliance de naleving van zowel regelgeving als intern beleid 

te worden verstaan. Mijn verwachting was dat juridische professionals 

in hun werkzaamheden eerder geneigd zouden zijn te toetsen aan 

‘harde’ juridische normen, dan aan normen of beleid met een minder 

verplichtend karakter.

Ten slotte analyseerde ik de literatuur over juridisch risicomanagement 

en de genoemde andere literatuur op het thema legal management 
op methoden en instrumenten die bij juridisch risicomanagement 

kunnen worden ingezet. Onder methoden verstond ik hierbij gerichte 
activiteiten. Onder instrumenten verstond ik alle vormen van 

(digitale) hulpmiddelen die bij juridisch risicomanagement kunnen 

worden ingezet. In totaal onderscheidde ik hierbij vijftien verschillende 

methoden en instrumenten,132 die ik in een kwadrant classificeerde: van 

operationeel tot strategisch, en van reactief tot proactief. Het kwadrant 

heb ik bij de gevalsstudies gebruikt als hulpmiddel, om per organisatie 

de volwassenheid van het juridisch risicomanagement te beoordelen, 

waarvoor systematiek, proactiviteit en integratie in strategische 

besluitvorming de belangrijkste indicatoren zijn. Op voorhand 

verwachtte ik dat juridisch risicomanagement in veel organisaties 

nog relatief onvolwassen zou zijn, waarbij organisaties in de financiële 

sector, onder invloed van een gedetailleerd wettelijk regime ten aanzien 

van risicomanagement, waarschijnlijk het verst gevorderd zouden zijn in 

hun ontwikkeling.

9.4 Juridisch risicomanagement in 
de praktijk van organisaties

Voor de gevalsstudies heb ik bij de geselecteerde organisaties het 

toepasselijke normenkader, interne beleid en de inrichting en organisatie 

van het (juridisch) risicomanagement geanalyseerd. Hiernaast heb ik 

132 Weergegeven in bijlage 1. 
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professionals geïnterviewd over hun visie op en ervaringen met juridisch 

risicomanagement. Bij de selectie van geïnterviewden streefde ik naar 

een mix van juridische professionals (waaronder in ieder geval enkele 

senior-juristen of leidinggevenden) en professionals die op andere 

wijze bij het risicomanagement betrokken waren, of regelmatig met de 

juridische afdeling samenwerkten. De opzet van de gevalsstudies was 

bij de drie onderzochte organisaties hetzelfde, maar door de verschillen 

in aard, omvang en organisatiestructuur en ontwikkelingsstadium 

van het juridisch risicomanagement kenden zij wel andere accenten. 

In hoofdstuk 5-8 beschreef, vergeleek en analyseerde ik de resultaten 

per organisatie, waarvan ik hieronder de belangrijkste uitlicht. Bij alle 

onderzochte organisaties werd de aanname bevestigd dat zij met veel 

en diverse juridische risico’s te maken hebben, waardoor het juridisch 

risicomanagement als complex kan worden beoordeeld.

De verwachting was dat de bank relatief vergevorderd zou zijn op 

het gebied van de ontwikkeling van juridisch risicomanagement. 

Deze verwachting bleek in zijn algemeenheid juist. De bank zet 

relatief veel methoden en instrumenten in ter ondersteuning van 

het juridisch risicomanagement en heeft, mede om te voldoen aan 

verplichtingen uit regelgeving, een uitgebreid beleid, waarin de rol van 

de juridische afdeling en complianceafdeling wordt benoemd. Juridische 

professionals en complianceprofessionals voelen zich betrokken 

bij het risicomanagementbeleid en zijn met de hoofdlijnen hiervan 

bekend. Tegelijkertijd zijn er bij de bank nog verschillende onderdelen 

waarop het beleid onduidelijk is en het juridisch risicomanagement 

aangescherpt kan worden. Zo is de verhouding en taakverdeling 

tussen de juridische afdeling en de complianceafdeling op onderdelen 

onduidelijk. Verder hanteert de bank in haar beleid definities van juridisch 

risico, compliance risico en operationeel risico, waarbij de onderlinge 

verhouding niet helder is. Deels zijn deze problemen ‘geïmporteerd’, 

omdat risicodefinities van verschillende aard en karakter uit regelgeving 

en gezaghebbende documentatie133 zijn overgenomen en naast elkaar 

worden gebruikt. Juridische en complianceprofessionals zijn ook maar 

beperkt op de hoogte van deze definities, hetgeen de effectiviteit van de 

133 Documentatie van het Basel Committee of Banking Supervision, 

onderdeel van de Bank of International Settlements. 
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communicatie over risico’s negatief kan beïnvloeden. Ook binnen de 

kaders van de huidige, complexe en ondoorzichtige, regelgeving, lijkt 

op dit punt verbetering mogelijk, door de definities en hun onderlinge 

samenhang te verhelderen en de bekendheid hiervan binnen de 

organisatie te bevorderen. Een andere conclusie is dat er ten aanzien 

van het kwantificeren van kansen, gevolgen en risicobereidheid nog 

verbetermogelijkheden zijn. Zo werd de onderbouwing van compliance-

risicoscores door geïnterviewden algemeen als een verbeterpunt gezien.

Compliance is binnen de bank een veelomvattende en complexe 

activiteit, door de hoeveelheid regelgeving, het zeer grote aantal 

transacties en het opereren in verschillende jurisdicties. Vooral 

het borgen van de compliance met regelgeving ter voorkoming 

van witwassen en het voldoen aan sanctiewetgeving vereist forse 

investeringen en continue monitoring. In het recente verleden bestond 

hiervoor onvoldoende aandacht, hetgeen tot verwezenlijking van forse 

risico’s heeft geleid. Compliance met deze regelgeving is complex, 

mede doordat de aard van deze regelgeving tegengesteld is aan de 

kernactiviteiten van de bank (en de daaraan verbonden doelstellingen), 

die kunnen worden samengevat als ‘het snel, efficiënt en winstgevend 

verlenen van financiële diensten’. Deze tegenstelling veroorzaakt een 

grote spanning, die een neiging tot non-compliance kan verklaren. 

Gelet op de potentiële impact is in dergelijke situaties een forse inzet 

van methoden en instrumenten, of het verlagen van het risicoprofiel van 

activiteiten, verstandig. Ook in het algemeen kan er bij de bank vanuit 

commerciële druk veel spanning ontstaan, wanneer regelgeving grenzen 

stelt aan commerciële wensen. Dit is een belangrijke complicerende 

factor bij het juridisch risico management.

De gemeente kent, evenals de bank, een hoge mate van regulering, 

maar heeft een aanzienlijk lichter wettelijk regime op het gebied van 

risicomanagement, dat meer vrijheid biedt ten aanzien van organisatie 

en inrichting. Het beleid rondom risicomanagement is bij de gemeente 

minder uitgebreid. In beleid en uitvoering is er ook in sterkere mate 

sprake van een silomatige benadering. Juridische professionals waren 

over het algemeen niet bekend met het beleid rondom risicomanagement 

en het feit dat er binnen de organisatie een risicosystematiek werd 

gebruikt.
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De diversiteit aan taken en de hieraan verbonden juridische risico’s is 

bij de gemeente groot en de juridische capaciteit is relatief beperkt, 

waardoor bepaalde organisatieonderdelen vaak ‘enkelvoudig bezet’ zijn. 

Daarmee wordt bedoeld dat er slechts één juridische professional is die 

de activiteiten binnen een organisatieonderdeel volgt. Dit compliceert 

de inzet van kwaliteitsbevorderende maatregelen, zoals het vierogen-

principe, die de invloed van biases kunnen beperken.

De organisatorische positie van de juridische afdeling bij de gemeente 

was de afgelopen jaren, als gevolg van een reorganisatie, minder sterk 

geworden. Als uitvloeisel van de bijbehorende managementvisie waren 

verplichte (juridische) adviseringen in besluitvormingsprocessen zoveel 

mogelijk afgeschaft. Hierdoor leek ook het gewicht van negatieve 

adviezen van juridische professionals binnen de gemeente te zijn 

verminderd. De organisatorische positie en gewicht van de juridische 

afdeling van de gemeente kan, in vergelijking met de bank, dan ook 

als zwakker worden beschouwd. Om het juridisch perspectief in deze 

nieuwe werkwijze desondanks tijdig in besluitvorming betrokken te 

krijgen, is er de afgelopen jaren binnen de gemeente onder meer veel 

geïnvesteerd in het vergroten van adviesvaardigheden van juridische 

professionals. De mate waarin juridische professionals in staat zijn 

adequaat te adviseren, met aandacht voor de behoeften van de afnemers 

van hun advies, bevordert immers de bereidheid bij deze afnemers om 

hun advies in nieuwe situaties wederom én vroegtijdig te betrekken.

Tegen een zwakkere organisatorische positie van de juridische afdeling 

staat dat er bij de gemeente een grotere neiging tot compliance 

aanwezig lijkt dan bij de bank. Dit kan onder meer worden verklaard 

doordat de regelgeving vaker ondersteunend werkt aan de doelen 

die de gemeente nastreeft. Er zijn hierbij wel verschillen tussen 

organisatieonderdelen. In sommige gemeentelijke domeinen worden 

regels eerder als belemmerend en onwenselijk gezien. In andere 

domeinen worden zij eerder als onvermijdelijk, nuttig of als effectief 

beleidsinstrument gezien.

Het umc kent het lichtste wettelijke regime met betrekking tot risico-

management en heeft, mede ten gevolge hiervan, het minst ontwikkelde 

beleid. Het umc heeft van de onderzochte organisaties ook veruit de 
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kleinste juridische afdeling. Het juridisch risicomanagement kan binnen 

het umc worden gekwalificeerd als inhoudsgedreven, informeel, reactief 

en casuïstisch. Daarbij zij aangetekend dat er voor de kernactiviteiten 

van het umc (zorgverlening), waarop een grote hoeveelheid 

regulering van toepassing is, wel een uitgebreide en ontwikkelde 

risicomanagementsystematiek is. De betrokkenheid van de juridische 

afdeling is hierbij echter gering, door de aard van de regelgeving, die 

sterk zorginhoudelijk gericht is en mede is opgesteld door de medische 

beroepsgroep. Een relevante conclusie in dit verband is ook dat een 

belangrijk deel van de kernactiviteiten van het umc (zorgverlening) 

bestaat uit feitelijke handelingen, terwijl bij de bank en de gemeente 

een belangrijk deel bestaat uit het verrichten van (complexe) 
rechtshandelingen. Dit verklaart dat bij de bank en de gemeente eerder 

een behoefte aan juridische expertise ontstaat en zij grotere juridische 

afdelingen hebben.

Door organisatiestructuur en -cultuur, inclusief een relatief sterke 

neiging tot compliant gedrag, wordt ook binnen het umc uiteindelijk 

bij belangrijke activiteiten veelal wel juridisch advies betrokken. 

Een conclusie is dat bij het umc, door een relatief kleine juridische 

afdeling en staven én de uitgebreide systematiek voor zorginhoudelijk 

risicomanagement, er waarschijnlijk minder noodzaak is voor een 

gedetailleerde en uitgewerkte systematiek voor het algemene en 

juridische risicomanagement. Desalniettemin is meer afstemming en 

meer inzet van proactieve methoden en instrumenten ook binnen de 

context van het umc nuttig.

In de rondetafelbijeenkomsten werden de resultaten uit de gevalsstudies 

over het algemeen herkend en als representatief beschouwd voor 

vergelijkbare organisaties uit dezelfde sectoren (zie uitgebreid 

hoofdstuk 8). Een aanvullende conclusie was dat beursgenoteerde 

organisaties qua volwassenheid waarschijnlijk kunnen worden 

ingeschat op het niveau van dat van een gemeente.
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9.5 Beantwoording centrale vraag

De conclusie van dit onderzoek is dat juridische afdelingen een 

belangrijke rol vervullen bij het identificeren en beheersen van risico’s in 

organisaties. Voor deze rol is de benaming juridisch risicomanagement 

passend. In de meeste organisaties dragen juridische afdelingen nog 

niet proactief en systematisch bij aan het risicomanagement en is er 

derhalve nog geen sprake van volwassen juridisch risicomanagement. 

Hieronder ga ik in op de wijze waarop juridische afdelingen in de 

huidige rechtspraktijk hun bijdrage aan het risicomanagement 

van organisaties leveren, benoem ik oorzaken voor geconstateerde 

verschillen en formuleer ik lessen die uit het onderzoek voortvloeien.

Er blijken bij het juridisch risicomanagement relevante verschillen 

te bestaan tussen organisaties. De verwachting (1) op basis van 

het vooronderzoek was dat de verschillen tussen organisaties 

voor een belangrijk deel verklaard kunnen worden door de 

toepasselijke normenkaders, alsmede door verschillen in omvang, 

organisatiestructuur, aantal en typen externe relaties.

Verwachting 1
De factoren omvang, organisatorische structuur, aantal en typen 
externe relaties en, in het bijzonder, de toepasselijke normenkaders 
bepalen in belangrijke mate het aantal en typen juridische risico’s 
en de complexiteit van het juridisch risicomanagement binnen 
organisaties. Zij zullen zichtbare impact hebben op organisatie en 
inrichting van het ( juridisch) risicomanagement.

Deze verwachting is bevestigd. Verschillen in de relatieve omvang 

van juridische afdelingen, als de operationele zetel van het juridisch 

risicomanagement, kunnen voor een belangrijk deel worden 

verklaard door verschillen in de aard van toepasselijke normenkaders. 

Verschillen in de mate van gedetailleerdheid van het beleid rondom 

risicomanagement kunnen voor een belangrijk deel worden verklaard 

door verschillen in de zwaarte van wettelijke regimes op dit punt.

Financiële instellingen kennen het zwaarste wettelijke regime 

rondom risicomanagement. Deze regelgeving is ondoorzichtig en 
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complex. In de inleidende overwegingen van de Europese Verordening 

betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggings-

ondernemingen (EU 575/2013) wordt aangegeven dat de regelgeving nog 

een evolutionair karakter heeft. Het is wenselijk dat deze evolutie zich 

in de nabije toekomst voordoet en dat de terminologie (zoals definities 

of omschrijvingen van juridisch en compliancerisico) en de onderlinge 

samenhang binnen de regelgeving verbeteren.

Gemeente en umc hebben een relatief licht wettelijk regime voor organi-

satie en inrichting van hun risicomanagement, dat hen veel vrijheid laat. 

Deze keuze is verdedigbaar, maar het is denkbaar dat in de regelgeving 

concretere bepalingen worden opgenomen. Naar mijn oordeel is het 

verstandig vanuit de regelgeving te vereisen dat bij grote initiatieven of 

nieuwe projecten een grondige, multidisciplinaire risicoanalyse wordt 

verricht, vergelijkbaar met de procedure voor de introductie van nieuwe 

diensten of producten voor financiële instellingen (de PARP, zie § 5.6.5). 

Zo kan een multidisciplinaire benadering en integratie in strategische 

besluitvorming worden bevorderd, waarbij organisaties wel veel vrijheid 

wordt gelaten bij de precieze inrichting. Zeker voor publieke of publiek 

gefinancierde organisaties acht ik een dergelijke algemene verplichting 

wenselijk en gerechtvaardigd. Het gebrek aan multidisciplinariteit 

is namelijk een van de zwakke plekken bij de huidige staat van het 

(juridisch) risicomanagement. Het feit dat vroegtijdige, multidisciplinaire 

toetsingen van nieuwe initiatieven in de praktijk regelmatig ontbreken, 

waardoor initiatieven kunnen worden ontwikkeld die later onhaalbaar 

blijken of herstelacties moeten worden verricht, zorgt binnen organisaties 

voor een grote verspilling aan tijd en middelen.

Met betrekking tot organisatie en inrichting van het (juridisch) risico-

management, kenden alle onderzochte organisaties uitvoerende 

afdelingen, stafafdelingen en een auditafdeling, waarmee de elementen 

voor toepassing van het 3loD-model in beginsel aanwezig waren. 

Het 3loD-model speelde, in mindere of meerdere mate, bij de onderzochte 

organisaties ook een rol in het risicomanagementbeleid. Op basis 

van het vooronderzoek was de verwachting (2) dat het 3loD-model bij 

professionals van sterk financieel georiënteerde stafafdelingen bekend 

zou zijn, maar bestond er geen duidelijk beeld van de mate waarin dit bij 

juridische professionals het geval zou zijn.
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Verwachting 2
Het 3loD-model zal bij vooral bij financieel georiënteerde afdelingen 
(zoals audit-, control- en risicomanagementafdelingen) bekend zijn. 
Op basis van de literatuur en achtergrondinterviews bestaat geen 
duidelijk beeld van de mate waarin dit bij juridische professionals 
en afdelingen het geval is.

Op basis van het onderzoek is de conclusie dat de juridische afdeling 

bij de meeste organisaties nog geen duidelijke plaats in de 3loD-

systematiek heeft. Alleen bij de bank had de juridische afdeling een 

relatief duidelijke rol en positionering. Dit model was ook bij juridische 

professionals op hoofdlijnen bekend. De bekendheid van dit model, 

alsmede van de rol hiervan in het eigen risicomanagementbeleid, is 

in andere organisaties bij juridische professionals afwezig of gering. 

Dit duidt op een onduidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

binnen organisaties, die een negatieve uitwerking heeft op de 

effectiviteit van het (juridisch) risicomanagement.

De begrippen juridisch risico en compliancerisico worden regelmatig 

gebruikt bij discussies over uitvoering van en beleid rondom juridisch 

risicomanagement, veelal zonder dat de inhoud hiervan scherp 

afgebakend is. In de praktijk is de verhouding van deze begrippen tot 

andere risicodefinities en -categorieën van groot belang. Uit de analyse 

van de literatuur was mijn conclusie dat juridisch risico een diffuus 

begrip is, dat zonder context en heldere afbakening en toelichting snel 

voor misverstanden kan zorgen (§ 9.3). De verwachting (3) op basis van 

het vooronderzoek was dat de praktijk met betrekking tot het gebruik 

van definities een divers beeld zou laten zien.

Verwachting 3
De praktijk zal met betrekking tot definities van juridisch en 
compliancerisico gevarieerd zijn (geen definitie, een oorzakelijke 
of consequentiële definitie of een andere variant). Juridische 
professionals zullen vanuit hun visie op juridisch risico een 
neiging hebben om vooral aan ‘harde’ juridische normen te toetsen 
(wettelijke normen en intern beleid dat een concrete vertaling is 
van wettelijke normen).
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De conclusie is dat een breed gedragen, scherpe visie op juridisch 

risico in organisaties ontbreekt en dat de praktijk rondom het gebruik 

van definities of omschrijvingen inderdaad divers is. Binnen het 

onderzoek hanteerden de bank en de gemeente in hun risicosystematiek 

bijvoorbeeld risicocategorieën, waarbij ook omschrijvingen van juridisch 

risico beschikbaar waren. Bij de gemeente werd over de categorie 

juridisch risico in de risicosystematiek gerapporteerd, bij de bank niet. 

Het umc hanteerde, voor het niet-zorginhoudelijke risicomanagement, 

in het geheel geen vaste risicocategorieën of -definities.

Een gerelateerde bevinding was dat in het beleid geformuleerde risico-

definities of -omschrijvingen niet of slechts zeer beperkt bekend zijn 

bij (juridische) professionals, met uitzondering van professionals 

die intensief bij de rapportage over risico’s betrokken zijn. Voor 

effectief juridisch risicomanagement geldt voor alle organisaties dat 

verbetering van de gemeenschappelijke risicotaal, onder andere door 

het gebruik van heldere omschrijvingen, toelichtingen en voorbeelden, 

aangewezen is.

Onderdeel van verwachting 3 was dat juridische professionals bij 

het beoordelen van risico’s een neiging hebben om eerder aan harde 

juridische normen te toetsen, dan aan normen met een minder 

verplichtend karakter. Tegen deze achtergrond hebben juridische 

professionals hun eigen visie op juridisch risico gegeven, los van 

eventuele omschrijvingen of definities in intern beleid. Uit hun 

antwoorden volgt dat zij hieronder vooral strijd met hardere juridische 

normen scharen. Strijd met normen met een minder verplichtend 

karakter, zoals (strategisch) beleid rondom duurzaamheid of 

maatschappelijk verantwoord ondernemen rekenden zij hier minder 

snel of niet toe. Volgens de literatuur kunnen mogelijke situaties waarin 

er sprake is van strijd met dergelijke normen wel tot compliance-

risico’s en/of juridische risico’s worden gerekend. Naleving van 

dergelijke normen kan in verschillende opzichten ook bijdragen 

aan het verminderen van risico’s, doordat er, onder andere, minder 

kans ontstaat op reputatieschade en is dus relevant voor (juridisch) 

risicomanagement.

Content.indd   413Content.indd   413 5 Jan 2021   10:44:405 Jan 2021   10:44:40



414 415

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

De ‘smalle’ visie op juridisch risico lijkt bij veel juridische professionals 

door te werken in hun taakopvatting en de reikwijdte van hun toetsing 

(van initiatieven en activiteiten). Hierbij staat een toetsing aan harde, 

juridische normen centraal. Dit is conform de verwachting op basis 

van het literatuuronderzoek en achtergrondinterviews, en vormt een 

verklaring voor in literatuur en praktijk geuite klachten dat juridische 

professionals bij hun toetsing een te smal, louter juridisch georiënteerd 

perspectief hanteren. ‘Breed adviseren’, waarbij ook nadelige effecten 

buiten het strikte juridisch kader expliciet worden meegenomen (‘legal, 

but harmful’), past beter bij proactief juridisch risicomanagement. 

Een smalle benadering miskent dat juridische normen slechts een 

momentopname zijn, waarbij in de toekomst strengere normen kunnen 

gelden: “Today’s conduct will be judged by tomorrow’s rules”.

Een bevinding is dat juridische professionals in situaties die zij 

onwenselijk achten, maar strikt genomen juridisch wel zijn toegestaan 

(‘legal, but harmful’), zelden de steun van andere stafafdelingen 

zoeken (§ 8.3). Alleen binnen de PARP-procedure bij de bank wordt 

systematisch de inbreng van verschillende afdelingen opgehaald. 

Meer samenwerking en afstemming tussen stafafdelingen is niet 

alleen wenselijk voor integraal risicomanagement (zie ook hierna bij de 

bespreking van Verwachting 7), maar kan voor juridische professionals 

ook een oplossingsrichting kunnen zijn om de eigen inschatting te 

ondersteunen.

Onderstaand schema visualiseert het verschil tussen een brede en 

smalle toetsing door juridische professionals. Bij een smalle toets 

beperkt de analyse zich vooral tot de binnenste cirkel staat voor 

een technisch-juridische toetsing. Bij een brede toets worden ook 

de aspecten uit de tweede en derde cirkel betrokken (§ 8.4.2). Ten 

aanzien van de eerste cirkel hebben juridische professionals binnen de 

organisatie de meeste expertise. Bij de tweede en derde cirkel zijn ook 

de perspectieven van andere afdelingen ook relevant.
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Figuur 27 Visualisatie reikwijdte toetsing juridische 

professionals (zie ook § 8.4.2)

1. Juridisch kader 

2. Belangen van direct 
belanghebbende 
afdelingen of partijen

3. Strategische 
doelstellingen 
organisatie en 
organisatorische 
waarden

In het onderzoek zijn verschillende situaties geïdentificeerd waarbij 

er in de omgang met juridische risico’s een verhoogde kwetsbaarheid 

voor de invloed van biases kan bestaan. Zo is het ongunstig wanneer 

er op een bepaald juridisch thema slechts één juridisch adviseur actief 

is, waardoor zijn oordeel niet professioneel uitgedaagd kan worden; 

een situatie die blijkens het onderzoek in de praktijk vaak voorkomt. 

Ook een te nauwe betrokkenheid bij de eerste lijn (going native) kan 

zorgen voor een verhoogde kwetsbaarheid. Juridische professionals 

kunnen, in situaties waarin er veel druk bestaat om een bepaalde 

juridische interpretatie te hanteren, ook gevoelig zijn of worden voor 

de confirmation bias (waarbij vooral aandacht bestaat voor feiten die 

de gewenste interpretatie ondersteunen). Een dergelijke druk ontstaat 

eerder wanneer de doelen van de regelgeving en de doelen, verbonden 

aan de kernactiviteiten van organisaties, uiteen lopen, zie ook hierna. 

Juridische professionals kunnen bij de inschatting van de kansen 

op negatieve juridische gevolgen (sancties van toezichthouders, 

aansprakelijkheden, een negatieve rechterlijke uitspraak) door hun 
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opleiding en werkervaring (en de veelvuldige blootstelling aan juridische 

worst-cases die hierbij plaatsvindt) gevoelig zijn voor de availability bias, 

waardoor zij de kans op negatieve juridische gevolgen te hoog kunnen 

inschatten (zie ook § 9.2).

Maatregelen om de invloed van biases te verminderen kunnen bestaan 

uit het organiseren van kritische tegenspraak en andere technieken 

om bewust te bevorderen dat het eigen oordeel wordt geconfronteerd 

met relevante, objectieve informatie of andere perspectieven (het 

bevorderen van een outside view). Het vierogenprincipe wordt in 

organisaties bij juridisch risicomanagement zeer regelmatig toegepast, 

maar beperkte capaciteit en enkelvoudige bezetting vormen hierbij 

knelpunten. Bij de gemeente was hiervan vaak sprake door een 

omvangrijk en divers takenpakket, bij het umc door een relatief kleine 

juridische afdeling. Scholing op het gebied van biases en het vergroten 

van cijfergeletterdheid wordt in de literatuur aangeraden, maar lijkt op 

basis van het onderzoek in de praktijk niet te worden toegepast. In het 

kader van juridisch risicomanagement is in het bijzonder relevant dat 

het expliciteren van kansen, gevolgen en risicobereidheid op zichzelf 

kan worden gezien als een tegenmaatregel om de mogelijke invloed 

van biases te verminderen. Door deze aspecten te expliciteren kunnen 

verborgen aannames naar voren komen en kan over risico-inschattingen 

en -afwegingen effectiever worden gediscussieerd. In de huidige praktijk 

geschiedt de inschatting van kansen, gevolgen en risicobereidheid in 

het kader van juridisch risicomanagement vooral kwalitatief en intuïtief, 

zonder duidelijke methodiek. Op voorhand was de verwachting (4) dat er 

in zaken van groot belang kansen, gevolgen en risicobereidheid eerder 

en vaker zouden worden gekwantificeerd.

Verwachting 4
Kansen, gevolgen en risicobereidheid zullen in de praktijk van 
juridisch risicomanagement vaak impliciet blijven, maar in zaken 
met een groot belang eerder en vaker worden geëxpliciteerd en 
gekwantificeerd.
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Deze verwachting werd niet bevestigd. Kansen blijken eigenlijk nooit in 

percentages te worden uitgedrukt. Risicobereidheid en gevolgen worden 

incidenteel nader gekwantificeerd, maar blijven veelal ook impliciet. 

Het algemene beeld is dan ook dat er voor organisaties veel winst te 

behalen valt bij het professionaliseren van risico-inschattingen.

Uit de literatuur volgt een groot aantal methoden en instrumenten 

dat voor juridisch risicomanagement kan worden ingezet. Naarmate 

meer proactieve methoden en instrumenten worden ingezet, is er ook 

eerder sprake van volwassenheid van het juridisch risicomanagement. 

De verwachting (5) werd bevestigd dat veel juridische afdelingen vooral 

reactieve methoden en instrumenten inzetten.

Verwachting 5
Veel methoden en instrumenten die in de praktijk door juridische 
afdelingen worden gebruikt zullen nog een reactief karakter 
hebben. Proactieve methoden en geavanceerde instrumenten zullen 
minder vaak worden ingezet.

Dit impliceert dat zij nog maar beperkt datagedreven opereren. 

Grote organisaties in de financiële sector zetten over het algemeen 

iets meer proactieve methoden en instrumenten in en zijn, mede 

als gevolg hiervan, ook het verst gevorderd in hun ontwikkeling. 

Doordat meer proactieve methoden en instrumenten bij veel organisaties 

weinig worden ingezet, wordt de potentiële effectiviteit van het 

juridisch risicomanagement sterk verminderd. De inzet van strategische 

risico-analyses, legal audits en verplichte en vroegtijdige advisering 

voor nieuwe, risicovolle initiatieven zijn belangrijke instrumenten om 

juridische capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Opvallende 

bevinding was dat geïnterviewde juridische professionals allemaal 

wezen op het belang van goede informele contacten, die kan worden 

gestimuleerd door veel fysiek aanwezig te zijn op uitvoerende 

afdelingen. Dit kan, in de terminologie van methoden en instrumenten 

voor juridisch risicomanagement, worden gezien als een belangrijke 

soft control.
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Kernthema bij juridisch risicomanagement is de spanning die kan 

ontstaan tussen het recht en organisatorische doelstellingen. De wijze 

waarop juridische professionals zich in deze gevallen opstellen is in de 

literatuur een terugkerend onderwerp van onderzoek. De verwachting 

(6) was dat juridische professionals regelmatig spanning zouden ervaren 

tussen hun loyaliteit aan het recht en hun loyaliteit aan de organisatie.

Verwachting 6
Loyaliteitsconflicten tussen recht en organisatie zullen zich 
bij juridische professionals regelmatig voordoen. Juridische 
professionals zullen hier verschillend mee omgaan, mede 
afhankelijk van het betrokken belang, de aard van de geschonden 
rechtsregel, de persoonlijkheid van de betrokken juridische 
professionals en de (sterkte van) de organisatorische positie 
juridische afdeling.

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat dit 

fenomeen zich inderdaad in alle organisaties regelmatig voordoet en 

eerder optreedt, zie ook hiervoor, naarmate doelen uit de regelgeving 

tegengesteld zijn aan de kernactiviteiten van een organisatie en de 

hieraan verbonden doelen. Bij financiële instellingen is deze spanning 

vooral met betrekking tot regelgeving rondom financieel-economische 

criminaliteit en sanctiewetgeving groot. Deze regelgeving zorgt 

bijvoorbeeld voor vertraging en tijdrovende administratieve onderzoeken 

en verplichtingen, waardoor afdelingen en professionals in concrete 

casuïstiek eerder een neiging tot non-compliance vertonen. Bij 

organisaties uit de publieke en non-profitsector, zoals gemeente en umc, 

lopen doelen van de regelgeving en organisatie vaker parallel, waardoor 

er in het algemeen een grotere bereidheid tot compliant gedrag is. 

Vanzelfsprekend kunnen er binnen deze organisaties wel andere 

factoren spelen die non-compliance in de hand werken. Juridische 

professionals zullen in situaties waarin er bij andere professionals of 

afdelingen een sterke neiging tot non-compliant gedrag bestaat eerder 

loyaliteitsconflicten ervaren tussen recht en organisatie. De wijze waar 

zij hiermee omgaan is sterk verschillend en hangt onder meer af van de 

aard van de geschonden regelgeving en het betrokken belang, alsmede 

de eigen beroepshouding.
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De verwachting (7), op basis van literatuuronderzoek en achtergrond-

onderzoek, was dat juridisch risicomanagement nog relatief 

onvolwassen zou zijn.

Verwachting 7
Juridisch risicomanagement is in de meeste organisaties nog 
relatief onvolwassen. Verschillen in de mate van volwassenheid 
kunnen mede worden verklaard door objectieve factoren, zoals 
de toepasselijke normenkaders. Organisaties in de financiële 
sector zijn waarschijnlijk het verst gevorderd in hun ontwikkeling. 
Binnen de decentrale overheid is er mogelijk sprake van afgenomen 
volwassenheid, door afgenomen aandacht voor systematische 
juridische kwaliteitszorg.

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat, gelet op de 

mate van systematiek, proactiviteit, juridisch bewustzijn en integratie 

in strategische besluitvorming, juridisch risicomanagement bij veel 

organisaties inderdaad nog onvoldoende functioneert en er sprake is 

van beperkte volwassenheid. Grote organisaties in de financiële sector 

zijn over het algemeen iets verder gevorderd in hun ontwikkeling. 

Bij decentrale overheden kan er door de verminderde aandacht voor 

juridische kwaliteitszorg, in de afgelopen twee decennia, sprake zijn van 

afgenomen volwassenheid.

Juridische professionals zijn veelal slechts beperkt bekend met het 

interne beleid over, alsmede met principes van risicomanagement. 

Het beeld dat in de literatuur en praktijk bestaat, inhoudende dat veel 

juridische afdelingen en professionals nog te weinig systematisch en 

procesmatig opereren en de neiging hebben een te reactieve houding 

aan te nemen, is hiermee door het onderzoek tot op zekere hoogte 

bevestigd. Beroepscultuur en de monodisciplinaire wijze waarop 

juridische professionals worden opgeleid zijn hieraan mede debet. 

Onder invloed van technologische ontwikkelingen, en een zakelijkere en 

bedrijfsmatige houding ten aanzien van het functioneren van juridische 

afdelingen, lijkt er een beweging gaande naar een meer systematische 

en proactieve inrichting van de juridische functie, met meer aandacht 

voor effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van interne juridische 

dienstverlening. In dit onderzoek gaven veel geïnterviewde juridische 
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professionals aan zich bewust te zijn van de noodzaak van een dergelijke 

ontwikkeling, omdat die aansluit bij de eisen en behoeften van moderne 

organisaties.

In mijn visie is deze ontwikkeling inderdaad belangrijk. Door de 

associaties met zakelijkheid en management ontstaat hierbij bij 

juridische professionals soms de indruk dat juridische afdelingen 

moeten verworden tot interne dienstverleners van het type ‘u vraagt, wij 

draaien’. De kaderstellende rol en normatieve functie die een juridische 

afdeling ook vervult, zou daarbij kunnen ondersneeuwen. Ik zie dit 

anders. Juridische professionals en juridische afdelingen hebben een 

verantwoordelijkheid om bij te dragen aan langetermijnwaardecreatie 

van organisaties, waartoe aan de belangen van alle stakeholders van een 

organisatie aandacht dient worden besteed. Bij publieke organisaties 

kan, in plaats van deze term uit de Corporate Governance Code, beter 

worden gesproken van het leveren van een bijdrage aan goed openbaar 

bestuur. Juridische professionals kunnen deze bijdrage leveren door 

in hun advisering aan juridische beginselen recht te doen, gebruik te 

maken van de mogelijkheden die het recht biedt om organisatorische 

doelstellingen te bereiken en naleving van wet- en regelgeving, 

intern beleid en organisatorische waarden te bevorderen. Dit geldt 

voor alle juridische afdelingen, maar zeker voor juridische afdelingen 

binnen (semi)publieke organisaties, waarbij het bestaansrecht van de 

organisatie berust op een publiekrechtelijke grondslag en die worden 

gefinancierd uit publieke middelen.

Een gedegen visie op rol, management en organisatie van de juridische 

afdeling is voor het leveren van deze bijdrage een voorwaarde. Juist 

door zichtbaar systematisch, efficiënt, dienstverlenend en proactief 

te werken, kunnen juridische afdelingen het respect verdienen dat 

noodzakelijk is om, wanneer de situatie dit eist, met gezag over 

juridische aspecten, in brede zin, te adviseren en zo ook hun normatieve 

functie uit te oefenen. In de huidige praktijk is de situatie bij veel 

juridische afdelingen nog anders, is de dienstverlening nog te reactief 

en is er vanuit procesmatig perspectief nog veel ruimte voor verbetering. 

Dit ondermijnt het interne gezag van juridische professionals. Het is 

dus waardevol als juridische afdelingen ernaar streven proactiever en 

procesmatiger te opereren. De adoptie van methoden en instrumenten 
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uit risicomanagement, dat uit zijn aard proactief is, heeft de potentie aan 

deze ontwikkeling bij te dragen en zo hun functioneren te versterken.

Om te komen tot het ideaal van integraal risicomanagement dat een 

vaste plek heeft in strategische besluitvorming, dienen juridische 

afdelingen in samenwerking en overleg met bestuur, risicomanagement- 

en of (business) controlafdelingen, alsmede mogelijke andere relevante 

stakeholders, tot een gedragen visie te komen op het risicomanagement. 

Zowel de afdelingen waar risicomanagement traditioneel is belegd 

(zoals risicomanagement, business control of een financiële afdeling) als 

juridische afdelingen dienen derhalve buiten hun eigen silo te treden 

en elkaar te ontmoeten. Wat voor de juridische afdeling geldt, kan ook 

gelden voor andere stafafdelingen, zoals ICT, personeelsafdelingen 

of communicatie. Voor een organisatie is voor de vormgeving van 

integraal risicomanagement altijd een benadering op maat noodzakelijk, 

afhankelijk van de context en kenmerken van de organisatie, zoals de 

kernactiviteiten, organisatiecultuur, omvang, mate van regulering en 

organisatorische complexiteit. Een dergelijke benadering impliceert voor 

juridische professionals dat zij zich bij hun advisering niet beperken 

tot juridische kaders, maar ook andere relevante kaders en belangen 

nadrukkelijk meewegen (‘breed adviseren’, zie hiervoor bij de bespreking 

van Verwachting 3 en § 8.4.2). Een smalle benadering verhoudt zich 

niet goed tot proactief, toekomstgericht juridisch risicomanagement. 

Een dergelijke opstelling is overigens niet eenvoudig. Het vereist van 

juridische professionals en juridische afdelingen vasthoudendheid, 

gecombineerd met gedegen kennis van organisatorische doelstellingen 

en mogelijkheden, organisatorische waarden en goede afstemming met 

andere stafafdelingen.

In de literatuur wordt veelvuldig gewaarschuwd voor mogelijke 

schaduwzijden van risicomanagement. Het is niet moeilijk om kritisch 

te zijn over het risicomanagement van sommige organisaties, die 

langetermijnwaardecreatie met oog voor alle stakeholders alleen met de 

mond nastreven en ondertussen slechts de kortetermijnbelangen van 

shareholders dienen. Risicomanagement is dan ook geen panacee tegen 

alle kwalen. Het kan alleen bijdragen aan langetermijnwaardecreatie 

of goed openbaar bestuur als de strategie van een organisatie daar ook 

werkelijk op gericht is. Geen enkel systeem voor risicomanagement zal 

Content.indd   421Content.indd   421 5 Jan 2021   10:44:405 Jan 2021   10:44:40



422 423

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

volledig in staat blijken kwaadwillende medewerkers tegen te houden, 

of een ongezonde en onveilige organisatiecultuur te repareren. In een 

gezonde organisatiecultuur kan een systeem voor risicomanagement 

echter wel bijdragen aan preventie van incidenten en verbeteren van 

besluitvorming en zo voorkomen dat tijd, middelen en energie worden 

verspild.

Risicomanagement wordt soms geassocieerd met het bevorderen 

van onnodig risicomijdend gedrag, terwijl het doel van goed 

risicomanagement slechts is om de besluitvorming binnen de 

organisatie te verbeteren en een bewuste omgang met kansen en risico’s 

te bevorderen. Het is belangrijk om dit in de interne communicatie 

over risicomanagement te benadrukken. Mogelijk kan het in sommige 

organisaties ook helpen om risicomanagement niet als zodanig te 

benoemen, maar de nadruk te leggen op systemen en procedures voor 

evenwichtige besluitvorming, waarin zowel kansen en risico’s aan bod 

komen.

Een andere, veelgehoorde kritiek op risicomanagement is dat het kan 

verworden tot een administratief circus, dat door medewerkers wordt 

gezien als een fenomeen zonder meerwaarde (‘box-ticking’). Dit kan zich 

ook ten aanzien van juridisch risicomanagement voordoen. Wanneer een 

juridische afdeling slecht ontworpen beheersmaatregelen introduceert, 

kan dit in de praktijk terecht als onnodig belemmerend en vertragend 

worden ervaren. Wanneer een juridische afdeling omslachtige of 

ineffectieve beheersmaatregelen instelt kan dit bovendien bestaande 

vooroordelen over juristen als deal blockers en dr. No’s bevestigen. 

Het draagvlak voor juridisch risicomanagement kan dan nog verder 

afbrokkelen. Juridische professionals dienen dan ook in staat te 

zijn mee te denken over de vormgeving van effectieve en haalbare 

beheersmaatregelen. Alhoewel casuïstische advisering altijd een 

belangrijke taak zal blijven voor juridische afdelingen, is voor goed 

juridisch risicomanagement op onderdelen een meer procesmatige 

benadering noodzakelijk. Technologie zal daarbij in toenemende mate 

een belangrijke, ondersteunende rol vervullen, waardoor juridisch 

risicomanagement ook een meer datagedreven karakter kan krijgen.
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9.6 Reflectie

Juridisch risicomanagement is een multidimensionaal onderwerp, 

waarbij een veelheid aan perspectieven relevant is. Mijn eigen 

aandacht heeft zich gedurende het onderzoek dan ook over veel 

verschillende thema’s uitgestrekt. Waar ik mij aan het begin van het 

onderzoek verdiepte in de standaarden voor risicomanagement en 

de strategie van organisaties, besteedde ik hierna veel tijd aan de 

literatuur rondom de definiëring van juridisch risico, gevolgd door 

de psychologische aspecten van risico-inschattingen en de hieraan 

verbonden problematiek van biases. Juridisch-inhoudelijk vereiste het 

onderzoek dat ik mij in complexe financiële regelgeving verdiepte, in 

gemeentelijke regulering en in zorginhoudelijke regelgeving. In al deze 

fasen bleef ik mij regelmatig verwonderen over de enorme gelaagdheid 

en dichtheid van de regulering waar organisaties mee te maken hebben 

en de uitdagingen die het voor juridische afdelingen met zich meebrengt 

om hier op een systematische en rationele manier mee om te gaan. 

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat juridische professionals 

binnen deze afdelingen soms geneigd zijn zich om terug te trekken in de 

comfortabele, vertrouwde wereld van het reactieve, juridisch-inhoudelijk 

gerichte advies en de onderwerpen waarin ze gespecialiseerd zijn. 

Voor volwassen juridisch risicomanagement is deze houding echter 

onvoldoende. Ik hoop met mijn onderzoek te hebben bijgedragen aan 

meer inzicht in de elementen die voor goed juridisch risicomanagement 

relevant zijn en, via de geformuleerde lessen, handvatten te geven aan 

organisaties om hun juridisch risicomanagement te verbeteren.

Onderzoeksmethoden
De gehanteerde onderzoeksopzet past bij het exploratieve karakter van 

dit onderzoek en het te onderzoeken fenomeen: de rol van juridische 

afdelingen bij het risicomanagement van organisaties. De conclusies zijn 

intern valide, doordat het analytisch kader richting heeft gegeven aan 

de onderzoeksinstrumenten, waarmee een beeld is verkregen van deze 

rol bij de onderzochte organisaties. De externe validiteit (of: de mate 

waarin de gevonden resultaten ook iets zeggen over andere organisaties) 

is bevorderd door de rondetafelbijeenkomsten met professionals en 

experts. Hierdoor kan het globale beeld voor Nederlandse organisaties 

betrouwbaar worden geschetst. Vanzelfsprekend zorgen de resultaten 
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niet voor een gedetailleerd beeld van de situatie bij andere organisaties. 

Hiervoor is nader onderzoek wenselijk en nuttig (§ 9.8).

De gekozen onderzoeksopzet kent een focus op de ervaringen van 

(leidinggevende) juridische professionals en professionals uit de directe 

omgeving van deze afdelingen (§ 4.5). Daardoor kunnen geen breed 

geldende, betrouwbare uitspraken worden gedaan over de uiteindelijke 

effectiviteit van het juridisch risicomanagement, of over de wijze 

waarop de inspanningen van de juridische afdelingen op dit gebied 

door andere stafafdelingen of uitvoerende professionals daadwerkelijk 

worden ervaren. Desalniettemin biedt de confrontatie tussen literatuur 

en onderzoeksresultaten een voldoende basis om verschillen tussen 

organisaties te verklaren en verschillende good practices op het gebied 

van juridisch risicomanagement te onderscheiden.

Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten (de mate 

waarin dezelfde onderzoeksresultaten ook door een andere onderzoeker 

zouden worden gevonden) geldt dat een belangrijk deel van de 

onderzoeksresultaten is gebaseerd op interviews met professionals. 

Invloed van de onderzoeker valt hierbij nooit volledig te vermijden. 

Waar mogelijk is er echter triangulatie toegepast. Belangrijke 

bevindingen zijn hiertoe getoetst bij andere geïnterviewden of aan de 

interne documentatie. Hierdoor is een zo hoog mogelijk niveau van 

betrouwbaarheid bereikt, dat de wetenschappelijke toets der kritiek kan 

doorstaan.

Wetenschappelijke relevantie
Mijn onderzoek kan worden gezien als een empirical legal study naar het 

functioneren van juridische afdelingen in relatie tot risicomanagement. 

Door de empirisch-wetenschappelijke benadering, onderscheidt dit 

onderzoek zich van veel van de beschikbare literatuur over juridisch 

risicomanagement, die vooral gebaseerd is op persoonlijke ervaringen 

of beknopte enquêtes. Wetenschappelijke literatuur over juridisch 

risicomanagement en het functioneren van juridische afdelingen is 

schaars, terwijl deze thema’s in de rechtspraktijk in toenemende mate in 

de belangstelling staan. De literatuuranalyse in hoofdstuk 2 en 3 geeft 

een overzicht van de stand van zaken in de wetenschap en verbindt 
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relevante literatuur, hetgeen waardevol kan zijn voor onderzoekers 

die zich willen verdiepen in of onderzoek willen doen naar juridisch 

risicomanagement, of gerelateerde onderwerpen, zoals juridische 

kwaliteitszorg of compliance.

Het onderzoek biedt bouwstenen voor theorie over juridisch 

risicomanagement en geeft inzicht in factoren die verschillen tussen 

organisaties kunnen verklaren. In hoofdstuk 2 en 3 constateerde ik 

dat in de algemene literatuur over risicomanagement weinig aandacht 

wordt besteed aan juridische aspecten, terwijl in de literatuur over 

juridisch risicomanagement juist weinig aandacht wordt besteed aan 

de verhouding tot het overige risicomanagement. Mijn onderzoek is een 

brug tussen deze kenniswerelden en biedt inzicht in de wijze waarop 

juridisch risicomanagement als onderdeel van risicomanagement kan 

worden gezien. Het geeft een samenhangend overzicht van de wijze 

waarop juridisch risico in de literatuur wordt beschreven en in de 

praktijk wordt ervaren, beschrijft het diffuse karakter van dit begrip en 

benoemt de voorwaarden waaronder het begrip kan worden ingezet in 

een risicosystematiek. Hiernaast biedt het een overzicht van methoden 

en instrumenten die in het kader van juridisch risicomanagement 

kunnen worden ingezet en welke daarbij in de huidige praktijk het 

meeste voorkomen. Ik introduceerde de relatie tussen de doelstellingen 

van regelgeving en de strategie van organisaties als een analytisch 

hulpmiddel, dat inzicht kan geven in het risico op non-compliance 

(§ 8.7).

Het vertrekpunt van dit onderzoek is het mesoniveau van de juridische 

afdeling in een organisatie, maar de resultaten zijn ook waardevol 

voor het macroniveau en de hierbij behorende wetenschappelijke 

perspectieven. Op dit niveau speelt, onder andere, de vraag hoe 

organisaties reageren wanneer zij geconfronteerd worden met 

verplichtingen rondom risicomanagement. De onderzoeksresultaten 

maken niet alleen inzichtelijk hoe juridische afdelingen van organisaties 

hiermee omgaan, maar geven ook breder zicht op inrichting en 

organisatie van het risicomanagement en hoe deze merkbaar worden 

beïnvloed door de regelgeving.
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Ook voor het niveau van individuele professionals, en de hierbij 

behorende wetenschappelijke perspectieven, zijn de onderzoeks-

resultaten waardevol. Het onderzoek geeft inzicht in het functioneren 

van juridische professionals in het kader van risicomanagement. 

Het toont dat juridische professionals geneigd kunnen zijn om vooral 

te toetsen aan inhoudelijke juridische normen. Bovendien zijn situaties 

geïdentificeerd waarin een verhoogde kwetsbaarheid voor biases kan 

bestaan. In de volgende paragraaf identificeer ik verschillende vragen 

voor toekomstig onderzoek, waarvan de beantwoording kan bijdragen 

aan het vergroten van kennis en inzicht op deze thema’s.

Maatschappelijke relevantie
De samenleving eist van organisaties in toenemende mate dat zij 

handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Organisaties 

die hier niet in slagen, kunnen eenvoudig te maken krijgen met hoge 

boetes en veel negatieve publiciteit. Werknemers, klanten, burgers en 

andere stakeholders kunnen de dupe worden van organisaties die er 

niet voldoende in slagen regelgeving na te leven. Tegelijkertijd is de 

hoeveelheid regelgeving voor veel organisaties zo groot dat compliance 
een enorme opgave is. Mijn onderzoek biedt meer inzicht in de wijze 

waarop juridische afdelingen binnen publieke én private organisaties 

kunnen bijdragen aan het risicomanagement van organisaties. Mijn 

onderzoek kan bijdragen aan een effectievere omgang van organisaties 

met, onder andere, de eisen die uit wet- en regelgeving voortvloeien, 

waardoor bij individuele organisaties de kans op problemen kan 

worden verkleind. Het kan bovendien bijdragen aan bewustzijn bij 

beleidsmakers en wetgevers dat de uitvoerbaarheid van regelgeving voor 

organisaties een belangrijk thema blijft. Ten aanzien van de specifieke 

verplichtingen op het gebied van risicomanagement, bevestigen de 

onderzoeksresultaten dat risicomanagement nog niet goed functioneert 

en veelal te silomatig georganiseerd is. Bij het aanscherpen van 

regelgeving dient het belang van een multidisciplinaire aanpak te 

worden benadrukt en kan worden overwogen een multidisciplinaire 

risicoanalyse voor grote projecten of initiatieven verplicht te stellen 

(zie hiervoor § 9.5).
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Relevantie voor de beroepspraktijk
De aspecten die ik noemde bij de relevantie voor de wetenschap, kunnen 

vanuit een ander perspectief waardevol zijn voor (leidinggevende) 

juridische professionals die werkzaam zijn op juridische afdelingen 

en handvatten zoeken om juridisch risicomanagement binnen de 

organisatie effectief vorm te geven. Als gezegd, ontbreekt een 

proactieve opstelling en systematische werkwijze bij juridische 

professionals regelmatig niet alleen door een gebrek aan tijd en 

middelen, maar ook door een gebrek aan kennis, methoden en 

vaardigheden (§ 8.8). Dit onderzoek voorziet, ten minste gedeeltelijk, 

organisaties van inzicht in de vraag welke kennis, methoden en 

vaardigheden belangrijk zijn. De onderzoeksresultaten kunnen 

juridische afdelingen en juridische professionals aanknopingspunten 

en handvatten bieden om hun beleid en de inzet van methoden en 

instrumenten voor de identificatie en beheersing van risico’s te toetsen 

en eventueel te herijken. De onderzoeksresultaten geven voorts richting 

aan de vraag welke bij- en nascholing voor juridische professionals 

relevant kan zijn om de vormgeving en effectiviteit van juridisch 

risicomanagement binnen organisaties te verbeteren. In de volgende 

paragraaf vat ik de belangrijkste lessen voor de praktijk samen en 

identificeer ik verschillende vragen voor toekomstig onderzoek.

9.7 Lessen voor de praktijk

In de voorgaande hoofdstukken en paragrafen zijn verschillende lessen 

voor de praktijk al – impliciet en expliciet – benoemd. Hierna zijn de 

belangrijkste lessen die uit het onderzoek voortvloeien voor organisaties, 

juridische afdelingen en/of juridische professionals samengevat.
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1. Zorg voor een realistisch en integraal risico
managementbeleid

“Voorbij het papier”/“Beyond tick-the-box”134

Borg dat risicomanagementbeleid daadwerkelijk bijdraagt aan betere 

besluitvorming en een integrale benadering van vraagstukken en 

niet verwordt tot een administratieve, papieren exercitie. Ontwerp 

hiertoe in overleg met bestuur, management, uitvoerende afdelingen, 

stafafdelingen en andere relevante stakeholders een gedragen en 

realistisch beleid rondom risicomanagement en risicobereidheid, 

dat qua structuur, systematiek en intensiteit recht doet aan de 

kenmerken en context van de organisatie. Benoem in het beleid de 

verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende afdelingen, linies 

en organisatieonderdelen.

2. Bevorder integrale en toekomstgerichte besluitvorming

“Today’s conduct will be judged by tomorrow’s rules.”

Ga in het beleid uit van het principe dat alle professionals aandacht 

dienen te hebben voor alle aspecten van de besluitvorming, met 

speciale aandacht voor de aspecten waarop zij bijzondere expertise 

hebben. Borg dat bij de beoordeling van initiatieven of activiteiten ten 

behoeve van besluitvorming alle relevante aspecten expliciet worden 

meegewogen, zoals strategische doelstellingen, economische en 

personele aspecten, juridische kaders, intern beleid en organisatorische 

waarden. Voor juridische professionals impliceert dit dat zij zich in 

hun bijdrage aan het risicomanagement niet slechts beperken tot een 

toetsing aan actuele juridische kaders, maar dat toekomstgericht en 

breed dient te worden geadviseerd. Zorg, ten behoeve van integrale 

besluitvorming, voor frequente afstemming tussen stafafdelingen en 

134 De meeste quotes die bij de aanbevelingen worden genoemd, zijn 

(bewerkingen van) uitspraken die ik in het onderzoek, veelal in 

verschillende varianten en van verschillende auteurs, sprekers of 

geïnterviewden, heb gehoord of gelezen. Alleen waar de bron voor mij 

te achterhalen was, heb ik een bronverwijzing opgenomen.
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uitvoerende afdelingen en zorg in belangrijke casuïstiek voor een tussen 

stafafdelingen onderling afgestemde risico-inschatting en bijbehorend 

advies.

3. Ontwikkel een gemeenschappelijke risicotaal

“Dat je elkaar verstaat, wil niet zeggen dat je elkaar begrijpt.”

Communiceren over risico’s is complex. Elke professional neemt 

bij communicatie over risico’s zijn eigen achtergrond en denkraam 

mee. Risico-inventarisaties en rapportage zijn zinloos, wanneer de 

interpretaties van gebruikers sterk uiteenlopen. Een gemeenschappelijke 

risicotaal is dan ook essentieel voor effectief risicomanagement. 

Zorg in het beleid niet alleen voor adequate omschrijvingen en definities, 

maar voorzie deze van toelichtingen, voorbeelden en ondersteunende 

visualisaties. Toets in de ontwerpfase of deze ook daadwerkelijk worden 

begrepen door gebruikers.

Risicocategorieën kunnen in complexe organisaties meerwaarde 

hebben, zodat gerichter kan worden gediscussieerd en taken en 

verantwoordelijkheden efficiënter kunnen worden besproken. Zorg, 

indien gebruik wordt gemaakt van risicocategorieën, voor een helder 

overzicht van de onderlinge samenhang tussen categorieën en voorzie 

categorieën van een duidelijke toelichting, waar mogelijk ondersteund 

door voorbeelden, schema’s of andere visualisaties. Benoem situaties 

waarin er sprake kan zijn van overlapping of lacunes.

4. Zorg voor een deugdelijke implementatie en evaluatie

“Vision without execution is nothing.”

Zorg voor implementatie van het (juridisch) risicomanagementbeleid 

door communicatie en scholing. Dit is een continu proces, waarbij ook 

aandacht dient te bestaan voor nieuwe medewerkers. Evalueer het 

beleid periodiek, om te bezien of de verschillende onderdelen van het 

beleid nog aansluiten bij de actualiteit van de organisatie.
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Borg in het beleid dat er niet alleen vooruit wordt geblikt, maar dat er 

ook wordt teruggekeken, zodat de organisatie daadwerkelijk leert van 

het verleden. Borg dat structureel wordt bezien hoe in het verleden 

gemaakte inschattingen en genomen maatregelen zijn uitgepakt.

5. Verdeel beperkt beschikbare juridische expertise 
efficiënt

“Als de wereld verandert, moet je meeveranderen.”

Stem de inzet van juridische expertise (van eigen juridische 

professionals, of ingehuurde capaciteit) af op periodieke, strategische 

risicoanalyses vanuit juridisch perspectief. Bevorder interne mobiliteit 

zoveel mogelijk, om beperkte juridische capaciteit flexibel te kunnen 

inzetten en in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de 

organisatie. Borg hiertoe, zeker in organisaties waar een veelheid aan 

juridische thema’s relevant is, in het personeelsbeleid dat juridische 

professionals zich niet beperken tot één specialisme, maar breder 

inzetbaar zijn.

6. Zet methoden en instrumenten risicogebaseerd in 

“Schiet niet met een kanon op een mug.”

Relateer de inzet van methoden en instrumenten van juridisch 

risicomanagement aan de mate waarin er binnen organisatieonderdelen 

sprake is van risicovolle gebieden, bijvoorbeeld doordat er sprake is 

van nieuwe regelgeving, of grote spanning tussen regelgeving en 

de aan activiteiten verbonden kerndoelen. Des te risicovoller een 

bepaald terrein, des te eerder inzet van verschillende methoden en 

instrumenten gerechtvaardigd is. Omgekeerd geldt dat in gebieden 

waarin relatief weinig risico wordt gelopen, minder intensieve methoden 

of instrumenten kunnen worden ingezet. Benut technologie om een 

datagedreven en risicogebaseerde beheersing van juridische risico’s te 

ondersteunen.
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7. Ontwerp met de gebruiker voor ogen

“Everything is designed. Few things are designed well.”135

Besteed bij de vormgeving van beheersmaatregelen voor (juridische) 

risico’s veel aandacht aan effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en de 

mogelijkheden van technologische ondersteuning. Betrek gebruikers in 

het ontwerpproces. Toets of instructies daadwerkelijk worden begrepen. 

Bevraag gebruikers of maatregelen werkbaar en uitvoerbaar zijn en 

benut hun inbreng.

8. Bevorder kennis over de psychologische aspecten in 
besluitvorming

“Our comforting conviction that the world makes sense rests on 
a secure foundation: our almost unlimited ability to ignore our 
ignorance.”136

Borg dat alle betrokkenen bij het risicomanagementbeleid bewust zijn 

van – en alert zijn op – mogelijke vertekeningen in oordelen door de 

invloed van psychologische aspecten. Zorg dat juridische professionals 

bekend zijn met cognitieve biases die voor hun rol in het bijzonder 

relevant zijn, zoals de fenomenen ‘going native’, de ‘availability bias’, 

‘loss aversion’ de ‘conjunction bias’ en ‘base rate bias’. Zorg dat zij 

bekend zijn met de potentiële meerwaarde van het expliciteren en 

kwantificeren van inschattingen met betrekking tot juridische (aspecten 

van) risico’s, zeker in kwesties van groot belang. Vergroot hiertoe hun 

cijfergeletterdheid. Zorg in complexe situaties voor tegenspraak door 

andere juridische professionals, ook wanneer er slechts één specialist op 

een thema is.

135 Tweet van Brian Reed, designer: https://brianreed.me/.

136 Daniel Kahneman (2011). 
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9.8 Toekomstig onderzoek

Ten slotte zijn er, gedurende het onderzoek, in overeenstemming met 

het exploratieve karakter, verschillende vragen voor nader onderzoek 

geïdentificeerd. Het onderzoek naar juridisch risicomanagement, maar 

ook naar de rol van juridische afdelingen binnen organisaties in het 

algemeen, is nog maar beperkt ontwikkeld. In dit onderzoek is een 

gedegen beeld verkregen van dit fenomeen binnen drie organisaties 

en een zo betrouwbaar mogelijk beeld geschetst van de globale stand 

van zaken van andere organisaties in de Nederlandse rechtspraktijk. 

De praktijk zal de komende jaren verder evolueren, onder andere 

door de verschijning van de nieuwe ISO-richtlijn voor juridisch 

risicomanagement per (naar verwachting) 2021. Onderzoek naar het 

tempo en de wijze waarop de discipline juridisch risicomanagement 

zich ontwikkelt is, gelet op het belang van deze discipline voor het 

functioneren van organisaties en de maatschappelijke en politieke 

aandacht voor de vraag hoe organisaties met juridische normen omgaan, 

nuttig en belangrijk.

Meer onderzoek naar de effectiviteit van methoden en instrumenten 

van juridisch risicomanagement, inclusief onderzoek naar een effectieve 

vormgeving, is eveneens wenselijk. In dit onderzoek kon alleen 

indirect aandacht worden besteed aan de wijze waarop het juridisch 

risicomanagement op de werkvloer door uitvoerende professionals 

wordt ervaren. Nader onderzoek naar de werkbaarheid en effectiviteit 

van (beheers)maatregelen bij, alsmede methoden en instrumenten van 

juridisch risicomanagement, is vanuit het perspectief van uitvoerende 

professionals waardevol. Deze vragen zijn onder andere zeer actueel 

omdat in het gemeentelijke sociaal domein er een beweging is naar 

meer maatwerk bij de uitvoering van wet- en regelgeving. Hoe kan 

uitvoerende professionals ruimte worden geboden voor maatwerk, 

terwijl tegelijkertijd aan belangrijke juridische kaders recht wordt 

gedaan en juridische risico’s worden beheerst? Voor bedrijven is 

er onverminderd veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, dat in toenemende mate ook belangrijk is voor het 

voorkomen van reputatieschade. Effectief juridisch risicomanagement 
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kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Voor non-profitorganisaties 

is maatschappelijk verantwoord handelen eveneens belangrijk om 

effectief te kunnen opereren.

Vanuit psychologisch perspectief is er slechts een beperkte hoeveelheid 

onderzoek naar de wijze waarop juridische professionals omgaan met 

het inschatten van kansen en gevolgen bij het nemen van beslissingen. 

In dit onderzoek is deze thematiek globaal verkend. Uitgebreider 

onderzoek naar de vraag met welke inschattingen juridische 

professionals in de praktijk van organisaties precies te maken hebben en 

hoe zij daarbij exact te werk gaan, zou belangrijke meerwaarde kunnen 

hebben voor het verkrijgen van meer inzicht op dit gebied.

Toenemende digitalisering en automatisering zal de praktijk van 

juridische afdelingen de komende jaren veranderen. Verschillende 

softwaretoepassingen, zoals software voor het (gedeeltelijk) 

automatiseren van juridische documentatie, het beheer van juridisch 

relevante data en de analyse van grote hoeveelheden data, kunnen 

zeer relevant zijn voor het identificeren, inschatten en beheersen van 

juridische (aspecten van) risico’s. Deze ontwikkeling zal een grote 

impact kunnen hebben op juridisch risicomanagement, het functioneren 

van juridische afdelingen en de eisen die aan juridische professionals 

worden gesteld. Ook dit onderwerp verdient daarom wetenschappelijke 

aandacht.

In aanvulling op de inzichten die deze studie heeft opgeleverd, 

kan toekomstig onderzoek waardevolle handvatten opleveren voor 

juridische afdelingen. Deze inzichten kunnen deze afdelingen helpen om 

bestaande clichés rondom risicomijdende en op worst-case scenario’s 
georiënteerde juridische professionals achter zich te laten en een good 
practice te creëren van duurzaam, effectief, datagedreven, rechtmatig en 

rechtvaardig juridisch risicomanagement.

Content.indd   433Content.indd   433 5 Jan 2021   10:44:405 Jan 2021   10:44:40



Content.indd   434Content.indd   434 5 Jan 2021   10:44:405 Jan 2021   10:44:40



SAMENVATTING

De afgelopen decennia zijn er voor grote organisaties uit vrijwel alle 

maatschappelijke sectoren in regelgeving verplichtingen opgenomen om 

risicomanagement te integreren in management en bestuur. Veel risico’s 

kennen complexe juridische aspecten. Voor effectief risicomanagement 

kan de inzet van juridische expertise en juridische instrumenten 

derhalve belangrijk worden geacht. De vraag hoe juridische afdelingen 

zich verhouden tot de opkomst van risicomanagement, als onderdeel 

van het management en bestuur van organisaties, is dan ook relevant en 

actueel. In antwoord op deze vraag zijn in de literatuur inmiddels visies 

op juridisch risicomanagement ontstaan. Hierin wordt een proactieve, 

systematische en cyclische benadering van risico’s vanuit juridisch 

perspectief bepleit, met een duidelijke verbinding met het algemene 

risicomanagement.

Tegen deze achtergrond heeft dit onderzoek zich gericht op de mate 

waarin en de wijze waarop er bij juridische afdelingen van Nederlandse 

organisaties sprake is van juridisch risicomanagement. De centrale 

vraag van dit onderzoek is:

Op welke wijze dragen juridische afdelingen bij aan het risico-
management van organisaties, hoe kunnen mogelijke verschillen 
tussen organisaties worden verklaard en welke lessen kunnen 
hieruit worden geleerd?

Ter beantwoording van deze vraag zijn drie gevalsstudies verricht 

bij organisaties uit verschillende sectoren: een bank, gemeente en 

universitair medisch centrum (umc). Gemeenschappelijke kenmerken 

van deze organisaties zijn dat zij een groot aantal medewerkers en 

organisatieonderdelen hebben, in sterk gereguleerde sectoren opereren 

en (relatief) grote juridische afdelingen hebben. De gevalsstudies zijn 

voorafgegaan door literatuuronderzoek en achtergrondinterviews met 

experts en professionals. Op basis hiervan is een analytisch kader 
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geformuleerd, dat richting heeft gegeven aan het empirisch onderzoek. 

Het empirisch onderzoek bestond, naast de gevalsstudies, uit een drietal 

rondetafelbijeenkomsten. Hierin zijn de resultaten van de gevalsstudies, 

ter validering en aanvulling, voorgelegd aan een brede selectie van 

experts en professionals.

Risicomanagement bestaat in essentie uit het systematisch 

identificeren, inschatten en prioriteren van risico’s, op basis waarvan 

kan worden besloten tot acceptatie, of tot eventuele (beheers)

maatregelen om het risico te verminderen, vermijden, voorkomen of 

verplaatsen. Bij deze beslissingen is de risk appetite van belang: de 

mate waarin een organisatie bereid is eventuele negatieve gevolgen 

te accepteren. Beheersmaatregelen kunnen worden onderverdeeld 

in procesgerichte, instrumentele maatregelen (hard controls) en 

meer mens- en cultuurgerichte maatregelen (soft controls). Tot de 

laatste categorie kunnen bijvoorbeeld de wijze van leidinggeven en 

het stimuleren van tegenspraak worden gerekend. Er is consensus 

dat, alhoewel hard controls eveneens noodzakelijk zijn, een veilige 

organisatiecultuur en de inzet van soft controls essentieel zijn voor 

effectief risicomanagement.

Risico’s worden tegenwoordig veelal omschreven met (een variant op) 

de formule kans maal gevolg. De kans staat voor de waarschijnlijkheid 

dat een gebeurtenis zal intreden, met gevolgen voor het bereiken van 

organisatorische doelstellingen. Voor complexe risico’s, waarbij een 

veelvoud aan oorzaken en gevolgen relevant is en waaromtrent veel 

onzekerheid kan bestaan, bestaat op deze wijze van omschrijven 

overigens kritiek. Deze bestaat er voornamelijk uit dat de kans maal 
gevolg-formule een risico in beginsel tot een enkel getal of bedrag 

reduceert en daarmee tot een onaanvaardbare versimpeling leidt. 

Een gedegen risicoanalyse en -diagnose, inclusief inschattingen 

van waarschijnlijkheden en gevolgen, wordt echter ook door 

vertegenwoordigers van deze kritiek noodzakelijk geacht. Er bestaat 

tevens een brede consensus dat het hierbij nuttig is risico’s zoveel 

mogelijk te kwantificeren, om effectieve discussie en prioritering te 

ondersteunen. Bij sommige kansen of gevolgen, zoals reputatieschade, 

principiële kwesties, of situaties waarin zeer grote onzekerheid bestaat, 

kan kwantificering niet zinnig of mogelijk zijn.
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Omdat inschattingen van waarschijnlijkheden en gevolgen uiteindelijk 

subjectief zijn, zijn psychologische aspecten bij risicomanagement 

zeer relevant. Mensen zijn bij het maken van inschattingen gevoelig 

voor verschillende vormen van cognitieve biases. Deze kunnen er 

onder andere toe leiden dat kansen worden onder- of overschat, of dat 

er niet rationeel met (kansen op) winst en verlies wordt omgegaan. In 

dit onderzoek zijn verschillende situaties geïdentificeerd waarbij een 

verhoogde kwetsbaarheid voor dergelijke biases kan bestaan. Daartoe 

behoort onder meer de mogelijkheid dat door juridische professionals 

teveel in worst-case scenario’s wordt gedacht. Het is in de praktijk 

moeilijk om de invloed van biases te elimineren, maar tegenmaatregelen 

kunnen wel effect hebben. Het zoveel mogelijk expliciteren en 

kwantificeren van kansen en gevolgen, zoals wordt gepropageerd, 

kan op zichzelf als een tegenmaatregel worden gezien, omdat het 

dwingt verborgen aannames zichtbaar te maken. Uit het onderzoek 

blijkt dat dit ten aanzien van juridische (aspecten van) risico’s in de 

praktijk maar zeer beperkt gebeurt. Op grond van het grote belang dat 

hieraan in de literatuur wordt gehecht, was de verwachting dat dit veel 

vaker het geval zou zijn. Ook overigens bestaat er voor systematische 

inzet van tegenmaatregelen voor de invloed van biases bij juridisch 

risicomanagement maar beperkt aandacht. Alleen het vierogenprincipe, 

dat de objectiviteit van inschattingen kan bevorderen, wordt relatief 

veelvuldig en systematisch toegepast.

Alhoewel risicomanagement inmiddels een vaste plaats heeft verworven 

in het management van grote organisaties, blijkt uit onderzoek dat 

veel organisaties nog worstelen met een goede toepassing en dat er 

sprake is van beperkte volwassenheid. Risicomanagement is veelal 

nog primair belegd bij financiële afdelingen en wordt gekenmerkt 

door een silomatige benadering (silo approach). Hierbij doen (staf)

afdelingen vooral vanuit hun eigen perspectief aan risico-identificatie 

en -beheersing en ontbreekt een integrale aanpak. Op basis van het 

beschikbare onderzoek, alsmede de achtergrondinterviews, was de 

verwachting voor dit onderzoek dat ook juridisch risicomanagement, 

als onderdeel van het overkoepelende risicomanagement, nog relatief 

onvolwassen zou zijn. De verwachting was verder dat verschillen 

tussen organisaties mede zouden kunnen worden verklaard door 

verschillen in omvang, organisatiestructuur, aantal en typen externe 

Content.indd   437Content.indd   437 5 Jan 2021   10:44:405 Jan 2021   10:44:40



438 439

JURIDISCH RISICOMANAGEMENT

relaties en toepasselijke normenkaders. Bij organisaties in de financiële 

sector werd hierbij, onder andere doordat voor deze organisaties het 

zwaarste wettelijke regime voor risicomanagement geldt, de meest 

gevorderde volwassenheid verwacht. Deze verwachtingen zijn bevestigd. 

Als indicatoren voor volwassenheid zijn hierbij, op basis van het 

literatuuronderzoek, gebruikt: de mate van systematiek, proactiviteit 

en juridisch bewustzijn binnen de organisatie, alsmede de integratie in 

strategische besluitvorming.

Bij de bank is sprake van een relatief gedetailleerd en systematisch 

uitgewerkt risicomanagementbeleid, inclusief rapportage over risico’s, 

waarin ook relatief uitgebreid aandacht is voor de rol van de juridische 

afdeling. Er vindt binnen de bank op dit thema op verschillende wijzen 

en niveaus afstemming plaats tussen (staf)afdelingen. Juridische 

professionals zijn binnen de bank verder op hoofdlijnen bekend met 

hun rol bij, methoden en instrumenten van en het beleid rondom risico-

management. Mede hierdoor is er bij de bank sprake van gevorderde 

volwassenheid bij het juridisch risicomanagement. Dit neemt niet weg 

dat er nog veel verbetermogelijkheden zijn. Bovendien is de commerciële 

druk binnen de bank vaak hoog, hetgeen het beheersen van juridische 

risico’s bemoeilijkt.

Bij de gemeente is er, onder invloed van wettelijke verplichtingen, 

eveneens beleid op het gebied van risicomanagement, zij het aanzienlijk 

minder uitgebreid dan bij de bank. De juridische afdeling heeft binnen 

dit beleid geen duidelijke rol. Het umc heeft op het gebied van het 

identificeren en beheersen van zorginhoudelijke risico’s een uitgebreide 

systematiek, maar heeft voor niet-zorginhoudelijk risicomanagement het 

lichtste wettelijke regime. Mede als gevolg hiervan heeft zij op dit gebied 

slechts zeer beperkt ontwikkeld beleid, waarin geen aandacht bestaat 

voor de rol van de juridische afdeling. Er is zowel bij gemeente als umc 

verder geen systematische afstemming tussen de juridische afdeling en 

andere (staf)afdelingen op het gebied van (inrichting van of rapportage 

over) risicomanagement. Juridische professionals zijn ook niet, of slechts 

zeer beperkt, bekend met het interne beleid rondom risicomanagement, 

alsmede met methoden, technieken of principes op dit gebied. Het 

juridisch risicomanagement is bij gemeente en umc dan ook beperkt 

ontwikkeld en kan als relatief onvolwassen worden gekwalificeerd.
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Het ontstane beeld rondom de volwassenheid is, volgens de bij de 

rondetafelbijeenkomsten geconsulteerde experts en professionals, een 

goede afspiegeling van de stand van zaken bij vergelijkbare organisaties 

uit dezelfde sectoren (zoals andere grote gemeenten of provincies, andere 

grote non-profitorganisaties en andere, grote financiële instellingen).

Tussen de organisaties zijn er belangrijke verschillen in de relatieve 

omvang van de juridische afdelingen: de afdeling die als de operationele 

zetel kan worden beschouwd voor het identificeren en het (adviseren 

over) beheersen van juridische (aspecten van) risico’s. Uitgedrukt in 

de verhouding ‘juridische professionals – overige medewerkers’ blijkt 

de gemeente van de onderzochte organisaties, relatief beschouwd, 

de grootste juridische afdeling te hebben (1/42), gevolgd door de bank 

(1/120). Het umc heeft een veel lagere ratio (1/350). De belangrijkste 

verklaring hiervoor is de wijze waarop het toepasselijke normenkader 

invloed uitoefent op de kernactiviteiten en hoe dit zich binnen de 

organisatie uit in een behoefte aan juridische expertise. Zo bestaat 

een groot deel van de kernactiviteiten van gemeente en bank uit het 

verrichten van rechtshandelingen, waarbij regelmatig juridische expertise 

noodzakelijk is. Bij het umc bestaan de kernactiviteiten zorgverlening 

en medisch onderzoek uit het verrichten van feitelijke handelingen. 

Hierbij is het weliswaar noodzakelijk dat medische professionals op 

deelonderwerpen juridische kennis hebben, maar is de inzet van 

specialistische juridische expertise slechts incidenteel noodzakelijk, 

waaronder gevallen van medische aansprakelijkheid. Juridische 

professionals zijn verder vooral werkzaam op ondersteunende gebieden, 

zoals inkoop, privacy en intellectuele eigendom.

Verklaringen voor de lagere ratio van de bank, ten opzichte van de 

gemeente, zijn onder meer dat de bank een kleinere variëteit aan 

diensten verleent en voor een belangrijk deel van haar dienstverlening 

in de positie verkeert om deze sterk gestandaardiseerd aan te bieden. 

De dienstverlening van de gemeente is diverser, berust altijd op een 

wettelijke grondslag en de rechtsbescherming tegen veel beslissingen 

is laagdrempelig. Ten slotte heeft de gemeente zelf ook regelgevende 

bevoegdheid en heeft zij een nauwe juridische relatie tot andere delen 

van de overheid, waarmee bij de uitvoering van activiteiten rekening 

moet worden gehouden.
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Risicodefinities en risicocategorieën kunnen binnen organisaties 

effectieve discussie en rapportage over risico’s ondersteunen. In het 

onderzoek is geanalyseerd of organisaties in de praktijk definities 

of omschrijvingen van juridisch risico, of gerelateerde risicovormen 

(zoals compliancerisico), hanteren en of deze begrippen in de 

onderscheidene sectoren ook in regelgeving worden gebruikt. In de 

literatuur bestaat geen consensus over de inhoud van het begrip 

juridisch risico. Zonder heldere omschrijving, toelichting en voorbeelden 

is het een diffuus begrip, dat eenvoudig tot misverstanden kan 

leiden en effectieve communicatie of rapportage kan belemmeren. 

De conclusie is dan ook dat juridisch risicomanagement niet moet 

worden begrepen als het management van juridische risico’s (juridisch 

risicomanagement), maar als de bijdrage van juridische afdelingen aan 

het risicomanagement van organisaties (juridisch risicomanagement).

Het begrip juridisch risico komt voor in de Europese regelgeving voor 

grote financiële instellingen. Juridisch risico wordt hierin zeer gelaagd 

en ontoegankelijk omschreven. Bij de bank heeft juridisch risico als 

begrip ook een plaats in het interne beleid, waarbij er verschillen 

bestaan met de beschrijving uit de regelgeving. Compliancerisico komt 

niet als apart begrip in de regelgeving voor, maar heeft wel een aparte 

plaats binnen de interne risicosystematiek van de bank. De inhoud en 

onderlinge samenhang van deze begrippen, alsmede de verhouding tot 

andere risicocategorieën, is binnen de bank nog onvoldoende scherp 

verwoord en wordt ook door professionals als onduidelijk beoordeeld. 

Deze onduidelijkheid kan zorgen voor minder effectieve discussies 

over afbakening van taken en verantwoordelijkheden rondom het 

identificeren of beheersen van risico’s binnen de bank.

In de regelgeving voor gemeente en umc komt het begrip juridisch 

risico niet voor. Bij de gemeente worden in de interne risicosystematiek 

wel verschillende risicocategorieën gebruikt, waarbij juridisch risico 

er één is. Deze laatste categorie wordt in de praktijk vooral gebruikt 

voor claims die reeds bij de gemeente zijn ingediend, of andere 

juridische kwesties die al in een vergevorderd stadium verkeren en 

in de nabije toekomst tot financiële schade kunnen leiden. Dit zijn 

doorgaans situaties waarbij aan de onderliggende oorzaken niet 

veel meer veranderd kan worden. Deze risicocategorie biedt dan ook 
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weinig aanknopingspunten voor proactief juridisch risicomanagement 

door de juridische afdeling. Andere risicocategorieën bieden deze 

aanknopingspunten wel. Juridische professionals binnen de gemeente 

bleken echter, op enkele uitzonderingen na, niet bekend met deze 

risicocategorieën, noch met plaats en functie van juridisch risico in de 

risicosystematiek. Dit illustreert dat er binnen de gemeente nog sprake 

is van een silomatige benadering en beperkte afstemming tussen 

stafafdelingen.

Bij het umc worden, buiten zorginhoudelijke risico’s, geen risico-

categorieën gehanteerd. Gegeven de uitgebreide systematiek die het 

centrum op het gebied van zorginhoudelijke risico’s hanteert, is het 

voorstelbaar dat het gebruik van risicocategorieën voor het overige 

risicomanagement, in de context van het umc, weinig meerwaarde 

heeft.

Het algemene beeld is dat de praktijk ten aanzien van het gebruik 

van definities of omschrijvingen van juridisch risico, en gerelateerde 

risicobegrippen, divers is. Met name voor grote organisaties kan het 

gebruik van risicocategorieën in een risicosystematiek meerwaarde 

hebben, omdat dit communicatie en rapportage over risico’s kan 

vergemakkelijken. Het opnemen van een aparte categorie juridisch 

risico kan hierbij eveneens meerwaarde hebben, maar dit is niet per 

se het geval. Voorop staat dat risicocategorieën moeten aansluiten bij 

de context van organisaties en zodanig helder worden omschreven en 

toegelicht dat zij door haar professionals eenduidig worden begrepen. 

Daarbij dient aandacht te worden besteed aan de wijze waarop de 

bijdragen van stafafdelingen aan het risicomanagement zich verhouden 

tot de verschillende categorieën. In de huidige praktijk wordt een 

dergelijke, doordachte benadering nog onvoldoende toegepast.

In het onderzoek was, los van definities of omschrijvingen in beleid of 

regelgeving, tevens een aandachtspunt hoe juridische professionals 

het begrip juridisch risico zelf opvatten. De aanname hierbij was dat 

hun opvattingen over juridisch risico inzicht geven in hoe zij hun eigen 

rol met betrekking tot identificatie en beheersing van risico’s zien, 

alsmede wat de reikwijdte van de toetsing is die zij hierbij aanleggen. 

Volgens de literatuur kunnen onder de oorzaken van juridisch risico, 
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naast strijd met ‘harde normen’ uit regelgeving, ook strijd met intern 

beleid en zachtere normen, of zelfs organisatorische waarden worden 

geschaard. De verwachting was echter dat juridische professionals in 

de praktijk een neiging hebben om juridische risico’s vooral aanwezig 

te achten bij strijd met ‘harde’ juridische normen en veel minder bij 

strijd met zachtere normen en beleid. Deze verwachting is bevestigd, 

ook al is de wens bij leidinggevenden van juridische afdelingen juist 

dat juridische professionals op dit punt een ‘brede’ toets hanteren. 

Voor deze bevinding zijn verschillende mogelijke verklaringen. 

Harde normen kunnen door juridische professionals worden ervaren 

als een comfort zone, ten aanzien waarvan hun rol het duidelijkst 

is. Juridische professionals worden verder relatief monodisciplinair 

opgeleid. Het integreren van andere, relevante perspectieven die buiten 

het traditionele juridische kader vallen, is vaak niet vanzelfsprekend 

en hangt mede af van individuele motivatie, ervaring en kwaliteiten. 

Bovendien kunnen juridische professionals door andere professionals in 

complexe casuïstiek, om strategische en organisatiepolitieke redenen, 

ook worden ‘teruggeduwd’ naar een louter juridische adviesrol. Aan het 

deel van het advies dat niet ziet op juridische aspecten, wordt dan geen, 

of veel minder, gewicht toegekend, met het argument dat dit niet tot het 

aandachtsgebied en de expertise van de juridische professional behoort.

Op basis van de literatuur is een overzicht gemaakt van organisatorische 

methoden en instrumenten die ingezet kunnen worden bij juridisch 

risicomanagement. Deze methoden en instrumenten zijn gepositioneerd 

in een kwadrant, dat loopt van proactief tot reactief, en van strategisch 

tot operationeel. Wanneer een organisatie veel methoden en 

instrumenten met een strategisch en proactief karakter inzet, kan dit als 

een indicatie voor volwassenheid van het juridisch risicomanagement 

worden gezien. Bij de bank worden, in vergelijking met umc en 

gemeente, meer methoden met een proactief en strategisch karakter 

ingezet. Ook deze bevinding heeft bijgedragen aan de conclusie dat er 

bij de bank sprake is van gevorderde volwassenheid van het juridisch 

risicomanagement. De onderzochte juridische afdelingen zetten 

overigens nog maar beperkt digitale hulpmiddelen in. Mede hierdoor is 

er op veel gebieden nog maar beperkt inzicht in relevante data en is er 

nog geen sprake van een datagedreven benadering bij de identificatie 

en beheersing van juridische (aspecten van) risico’s. Ook dit beeld 
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weerspiegelt, volgens de geraadpleegde experts en professionals, de 

stand van zaken bij vergelijkbare organisaties.

Uit het empirisch onderzoek volgt dat de mate waarin de strategische 

doelstellingen van de organisatie en de doelen die met regelgeving 

worden nagestreefd parallel lopen een factor is bij de mate waarin er bij 

(medewerkers van) de organisatie een neiging bestaat tot naleving van 

regelgeving. Wanneer regelgeving het bereiken van organisatorische 

doelstellingen ondersteunt, zal de neiging tot compliant gedrag groter 

zijn dan wanneer regelgeving belemmerend werkt. Een dergelijke 

analyse kan op organisatieniveau worden verricht, maar is vooral zinnig 

op het niveau van organisatieonderdelen. De uitkomst kan dan inzicht 

geven in potentieel risicovolle gebieden, waarin er een sterke neiging 

tot non-compliant gedrag aanwezig kan zijn. In dergelijke situaties 

valt een intensieve inzet van methoden en instrumenten van juridisch 

risicomanagement aan te bevelen.

Uit regelgeving kunnen barrières voortvloeien voor initiatieven 

die door andere professionals of afdelingen binnen de organisatie 

wenselijk worden geacht. Het is een taak van juridische professionals 

om deze barrières, liefst tijdig en proactief, onder de aandacht te 

brengen. De verwachting was dat juridische professionals in dergelijke 

situaties regelmatig spanningen tussen het recht en organisatorische 

doelstellingen zouden ervaren. In het onderzoek is aandacht geweest 

voor deze situaties, alsmede voor de vraag hoe binnen de organisatie op 

‘negatieve advisering’ door juridische professionals wordt gereageerd. 

Daarbij zijn zowel bij de opstelling van juridische professionals als bij 

niet-juridische professionals verschillende tactische handelswijzen 

geïdentificeerd die door hen in deze situaties worden toegepast.

Concluderend, is het antwoord op de centrale vraag dat juridische 

afdelingen in de meeste Nederlandse organisaties nog niet proactief en 

systematisch bijdragen aan het risicomanagement van organisaties. Veel 

grote organisaties hebben inmiddels beleid rondom risicomanagement. 

Hierin heeft de juridische afdeling doorgaans echter nog geen 

duidelijke rol of positie. Hieruit volgt dat er in veel organisaties nog 

sprake is van een (zeer) silomatige benadering van risicomanagement. 

Juridische professionals zijn bovendien veelal onbekend met het 
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interne beleid rondom, alsmede algemene principes en methoden van 

risicomanagement. Zij vertonen een neiging om in hun advisering vooral 

te toetsen aan harde juridische normen en minder aan intern beleid en 

zachtere normen, terwijl een bredere toetsing vanuit het perspectief van 

juridisch risicomanagement wel wenselijk kan worden geacht.

Juridische afdelingen zetten bij het identificeren en beheersen van 

risico’s nog vooral reactieve methoden en instrumenten in. In de praktijk 

betekent dit dat in veel gevallen het initiatief bij andere delen van de 

organisatie wordt gelaten. Dit betekent niet dat de juridische afdeling bij 

veel activiteiten of initiatieven helemaal niet wordt betrokken, maar wel 

dat dit vaak niet vroegtijdig gebeurt, wanneer de inzet van juridische 

expertise het meest waardevol is. Juridisch risicomanagement kan op 

basis van dit beeld in de meeste organisaties dan ook als onvolwassen 

worden gekwalificeerd. Bij grote organisaties in de financiële sector is 

er sprake van iets verder gevorderde volwassenheid, mede doordat voor 

deze organisaties het meest stringente wettelijke regime geldt. Het 

toepasselijke (wettelijke) normenkader is ook in het algemeen, naast de 

omvang en organisatiestructuur van organisaties, het aantal en typen 

externe relaties, een verklarende factor voor verschillen in organisatie en 

inrichting van het juridisch risicomanagement binnen organisaties.

Alhoewel het algehele beeld hiermee erop wijst dat juridisch 

risicomanagement nog onvoldoende functioneert, is de conclusie 

tegelijkertijd dat goed juridisch risicomanagement kan bijdragen aan 

het succes van organisaties en de kwaliteit van het functioneren van 

juridische afdelingen. Op basis van het onderzoek zijn verschillende 

lessen geformuleerd, die door organisaties kunnen worden toegepast 

om de kwaliteit van het juridisch risicomanagement te verbeteren. In de 

kern komen zij erop neer dat voor de juridische afdeling een doordachte 

en systematische aanpak wordt opgesteld, die wordt afgestemd op het 

algemene risicomanagement van de organisatie en oog heeft voor de 

behoeften van gebruikers. De geformuleerde inzichten kunnen juridische 

afdelingen helpen om bestaande clichés over risicomijdende en op 

worst-case scenario’s georiënteerde juridische professionals achter zich 

te laten en een good practice te creëren van duurzaam, datagedreven, 

rechtmatig en rechtvaardig juridisch risicomanagement.
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Title: Legal risk management

Subtitle:  From worst-case to good practice. A study on the role of legal 

departments in the risk management of organisations.

Over the past decades, laws and regulations have been incorporating 

obligations for major organisations in almost all sectors of society to 

integrate risk management in their governance. There are complex 

legal aspects to many risks. Hence, there can be no debate that 

legal expertise and legal instruments are important for effective risk 

management. This raises the relevant and current question how legal 

departments relate to the emergence of risk management as part of the 

governance of organisations. In response to this questions, views on 

legal risk management have been developed in professional literature, 

advocating a proactive, systematic and cyclical approach to risks from a 

legal perspective, with a clear link with general risk management.

Against this background, this study focused on the degree and the way 

in which legal departments of Dutch organisations practice legal risk 

management. This study poses the following key questions:

How do legal departments contribute to the risk management 
of organisations, how to explain possible differences between 
organisations and what lessons can we take from this?

To answer these questions three case studies were performed in 

organisations in different sectors: a bank, a municipality and a 

university medical centre (‘umc’). These organisations have 

in common that they have a large staff and a large number of 

organisational entities, operate in highly-regulated sectors and have 

(comparatively) large legal departments. The case studies were 

preceded by literature research and background interviews with experts 
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and professionals. Based on the outcome an analytical framework was 

formed that gave direction to the empirical study. In addition to the case 

studies, the empirical study comprised three roundtable discussions, 

where the results of the case studies were presented to a wide selection 

of experts and professionals for them to validate and supplement.

Risk management consists, essentially, of systematically identifying, 

assessing and prioritising risks. On that basis the decision can be taken 

to accept the risk or to put controls in place to reduce, avoid, prevent 

or shift the risk. In this decision risk appetite is an important concept. 

It encompasses the extent to which organisations are willing and able 

to accept the negative consequences of future events. Controls can be 

subdivided into process-oriented, instrumental measures (hard controls) 

and culture- and people-oriented measures (soft controls). The latter 

category includes, for instance, leadership style and the encouragement 

of a ‘speak-up’ culture. The consensus is that, although hard controls are 

also necessary, a safe organisational culture and the use of soft controls 

are vital to effective risk management.

Risks are usually described using (a variant of) the formula probability 
times effect. Probability stands for the likelihood of a risk occurring, 

while effect refers to events that impact the realization of organisational 

objectives. This definition meets with criticism where complex risks are 

concerned, in which a multitude of causes and effects plays a role and 

which come with many uncertainties. The main objection is that the 

probability times effect formula reduces risks to mere digits or amounts 

and thus causes unacceptable simplification. However, there is no 

debate that a solid risk analysis and diagnosis are always necessary, 

including assessments of probabilities and consequences. There is also 

a broad consensus that it is useful to quantify risks as much as possible 

to further an effective debate and prioritization. For some probabilities or 

effects, like situations with many and great uncertainties, reputational 

damage, or matters of principle, quantification might not be useful or 

even possible.

As assessments of probabilities and effects are, ultimately, subjective, 

psychological aspects are highly relevant to risk management. 

In making assessments people are susceptible to different types of 
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cognitive biases. These could lead to the over-assessment or under-

assessment of probabilities, or the irrational handling of (the likelihood 

of) profit and loss. The study identifies different situations in which 

there could be increased susceptibility to such biases, including 

the possibility that legal professionals think too much in worst-case 

scenarios. Although in practice eliminating the influence of biases is 

difficult, countermeasures can be effective. Quantifying and making 

probabilities as explicit as possible, as propagated, could be considered 

a countermeasure in itself, as it compels making hidden assumptions 

visible. The study shows that in practice this is done on a limited scale 

as regards the legal (aspects of) risks. The systematic use of measures 

countering the effect of biases in legal risk management also gets 

limited attention, for that matter. Only the four-eyes principle, which 

promotes the objectivity of assessments, is used rather frequently and 

systematically.

Although risk management has become a permanent fixture in 

the management of large organisations, studies show that many 

organisations still struggle with its correct application, and that risk 

management has not reached maturity. Often risk management is 

the preserve primarily of financial departments and is characterized 

by a silo approach. Departments practice risk identification and 

control mostly from their own perspectives, without an integral 

approach. These findings and the background interviews gave rise to 

the expectation that legal risk management, as a subdivision of risk 

management, would be comparatively immature as well. Another 

expectation was that differences between organisations could be 

explained, in part, by differences in size, organisational structure, 

number and types of external relations and applicable legal frameworks. 

Maturity was expected to be most advanced in organisations in the 

financial sector, because large financial institutions are subject to the 

most stringent statutory regime in terms of risk management. Those 

expectations were fulfilled. Based on literature research, the indicators 

of maturity used were: the degrees to which (the legal department 

of) an organisation demonstrates a systematic approach to legal risk 

management, acts in a proactive manner, non-legal professionals 

demonstrate legal awareness, as well as the integration of legal risk 

management in strategic decision-making.
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The bank has a detailed risk management policy. This policy also 

address the legal department’s role and position. Departments within 

the bank collaborate in different manners and at different levels 

to execute risk management policies and procedures. The legal 

professionals at the bank are broadly familiar with their roles in, 

the methods and instruments of and the general policy on risk 

management. This is one of the reasons that legal risk management 

is comparatively more mature at the bank. However, there are 

still bottlenecks and inefficiencies and, correspondingly, many 

opportunities for improvement. Moreover, commercial pressure is 

usually high at the bank, which is an important complicating factor 

in controlling legal risks.

Under the influence of the applicable legal framework for local 

governments, the municipality also has risk management policies 

and procedures in place, be it significantly less extensive and detailed 

than the bank. The legal department does not have a clear role or 

position in the overall risk management policy. With regard to the 

providing health care, the umc has a very detailed and systematic 

approach to identifying and managing risks. For other aspects of the 

organization, the umc is subject to the least stringent statutory regime 

in terms of risk managament. This is one of the reasons that the umc 

has no detailed policy on other elements of risk management, such 

as financial or legal elements. Both at the municipality and at the 

umc, there is no further systematic coordination between the legal 

department and other (corporate services) departments in terms of 

(the design of or reporting on) risk management. Legal professionals 

are not, or to a very limited extent, familiar with the internal policy 

on risk management, as well as methods, techniques, or principles in 

this area. This means that at the municipality and the umc legal risk 

management is not really developed and could be qualified as rather 

immature.

The experts and professionals consulted during the roundtable 

discussions felt that the impression of maturity that has arisen is a true 

reflection of the status quo in similar organisations in the same sectors 

(like other large local authorities or provinces, other large not-for-profit 

organisations and other large financial institutions).
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There are major differences between organisations as regards the 

comparative size of their legal departments: the department that 

could be regarded as the operational seat for identifying and (advising 

on) controlling legal (aspects of) risks. Expressed in the ratio ‘legal 

professionals – other staff’, the municipality had, comparatively 

speaking, the largest legal department of the organisations studied 

(1/42), followed by the bank (1/120). For the umc this ratio was much 

lower (1/350). The main explanation is the manner in which the 

applicable legal framework affects the core activities and how this 

manifests itself as a need for legal expertise within the organisation. 

An important share of the core activities of the municipality and the 

bank is made up of performing legal acts, which frequently requires 

specialized legal expertise. An important share of the umc’s core 

activities consists of providing health care. This does require that 

medical professionals within the umc have knowledge of aspects of 

medical law, but does not frequently require the expertise of specialized 

legal professionals. The work of legal professionals within the umc 

focuses on support activities, such as procurement, and certain legal 

aspects that are related to providing health care (and performing 

medical research), such as privacy, insurance, intellectual property and 

the handling of medical malpractice claims.

One of the explanations for the bank’s lower ratio compared to that of 

the municipality is that the bank provides a smaller variety of services 

and is in a position to offer a large part of their services in a highly 

standardised form. The services provided by the municipality are more 

diverse, always have a statutory basis and legal remedies against many 

municipal decisions are low-threshold. On a final note, the municipality 

itself has regulatory powers and a close legal relationship with other 

government agencies, which it must consider in its activities.

Risk definitions and risk categories can support an effective debate and 

reporting on risks within organisations. The study analyses whether 

organisations use definitions of legal risk or related risk types (such as 

compliance risk) and whether those terms are used in regulations in 

the different sectors. There is no consensus in the literature about the 

definition of the term legal risk. In the absence of a clear description, 

explanation and examples, it is a diffuse term that could easily cause 
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misunderstanding and could hinder effective communication or 

reporting. The conclusion, therefore, is that legal risk management 

should not be understood to mean the management of legal risks (legal 

risk management) but rather the contribution of legal departments to 

the risk management of organisations (legal risk management).

European regulations use the term legal risk for large financial 

institutions, describing the term in a layered fashion and complex and 

inaccessible wording. At the bank legal risk, as a concept, has its place 

in internal policies, yet differs from the description used in regulations. 

Although compliance risk does not feature in regulations as a separate 

concept, it has its own place in the bank’s internal risk system. 

The content and interrelationship of these concepts, as well as their 

relation to other risk categories, are worded in insufficiently unequivocal 

terms at the bank, and are regarded as unclear by the bank’s risk 

management and legal professionals. This lack of clarity could reduce 

the effectiveness of the debate about the delineation of responsibilities 

and duties when identifying or controlling risks within the bank.

The regulations governing the municipality and the umc do not 

contain the term legal risk. The municipality uses different risk 

categories in its internal risk system and does include legal risk as a 

category. In practice this latter category is used primarily for claims 

filed with the municipality or other legal issues that have reached an 

advanced stage and could lead to financial loss in the near future. 

As a rule, these are situations whose underlying causes can no longer be 

changed. Unlike other risk categories, the legal risk category, therefore, 

offers few leads for proactive legal risk management by the legal 

department. In addition, bar some exceptions, legal professionals at the 

municipality proved unfamiliar with the existence of risk categories, 

or the place and function of legal risk in the risk management policy. 

This illustrates that the municipality still practices the silo approach, 

with little coordination between departments.

Except for risks related to providing health care, the umc does not apply 

any risk categories. Given the extensive system used for health care 

risks, the use of more risk categories may have little added value and 

could be perceived as overengineering.
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The general impression is that in practice the use of definitions or 

descriptions of legal risk and related risk concepts is diverse. In 

particular in large organisations, the use of risk categories in a risk 

system could have added value as it could facilitate communicating and 

reporting about risks. Including legal risk as a separate category could 

also add value, but not necessarily so. First and foremost, risk categories 

should be aligned to the context of organisations and be described and 

explained in such unambiguous terms that their meaning is clear to 

their professionals. Attention should be paid to how the contributions 

of departments, including the legal department, to risk management 

relate to the different risk categories. In today’s practice, there are no 

organisations that have adopted such a well-thought-out approach.

Definitions or descriptions in policies or regulations apart, the study 

furthermore focused on how legal professionals interpret the term legal 

risk. The assumption was that their opinions on legal risk would give 

insight into how they see their roles in the identification and control of 

risks, and into the scope of their assessment of situations or activities 

when identifying risks. According to the literature the causes of 

legal risk include conflicts with internal policy and ‘soft law’ or even 

organisational values, besides ‘hard standards’ in regulations. However, 

the expectation was that in practice legal professionals would tend 

to view legal risks to be present mostly in situations where there are 

possible conflicts with ‘hard’ legal standards, and much less so where 

there are possible conflicts with soft law or policies that are based 

less on legally binding norms. This expectation was confirmed, even 

though general counsel wish legal professionals to take a ‘broad’ view 

on this point. There are several possible explanations for this finding. 

Legal professionals may experience hard standards as a comfort zone, 

in which their role is clearest. Also, legal professionals receive a rather 

monodisciplinary training. Integrating other, relevant perspectives 

outside the legal framework is often not a given, and is also conditional 

on individual motivation, experience and qualities. Moreover, for reasons 

of strategy and organisational politics, other professionals in complex 

casuistry may ‘push’ legal professionals back into the role of mere legal 

advisors. No or much less weight is then given to that part of the advice 

that does not cover legal aspects, on the ground that this is not the legal 

professional’s area of attention or expertise.
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Based on the literature a list has been drawn up of organisational 

methods and instruments that could be used in legal risk management. 

These methods and instruments have been positioned in a quadrant 

that runs from proactive to reactive and from strategic to operational. 

If an organisation uses a great deal of methods and instruments with a 

strategic and proactive character, it could be seen as an indication of 

maturity of its legal risk management. Compared to the umc and the 

municipality, the bank employs more methods with a proactive and 

strategic character. This finding, too, has contributed to the conclusion 

that legal risk management at the bank has reached a more advanced 

maturity. The legal departments that were the subject of the study make 

little use of digital tools. This is partly why in many areas insight into 

relevant data is limited and why there is no data-driven approach to 

the identification and control of legal (aspects of) risks. This, too, so the 

experts and professionals consulted agreed, reflects the status quo in 

similar organisations.

The empirical study shows that the degree to which the organisation’s 

strategic objectives and the goals that regulations aim to realise run 

parallel, decides in part how willing the organisation (its staff) is to 

comply with regulations. Where regulations support the realisation 

of organisational objectives, there is greater tendency to compliant 
behaviour than if regulations have an impeding effect. Such analysis 

could be performed at an organisational level, but is more useful at the 

level of organizational units. The outcome could reveal potentially high-

risk areas in which there could be a great tendency to non-compliant 

behaviour. In those situations, the intensive use of methods and 

instruments of legal risk management is recommended.

Regulations could raise barriers to initiatives that are deemed desirable 

by other professionals or departments within the organisation. It is the 

responsibility of legal professionals to draw attention to those barriers, 

preferably proactively and well in time. The expectation was that in 

those situations legal professionals would frequently experience tension 

between the law and organisational objectives. The study covers these 

situations as well as the question how the organisation responds to 

‘adverse advice’ from legal professionals. The study has identified 
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different tactics that legal professionals and non-legal professionals use 

in these situations.

In conclusion, the answer to the key questions posed above is that legal 

departments in most Dutch organisations do not yet contribute to risk 

management in a proactive and systematic manner. Most organisations 

have developed a policy on risk management, but legal departments 

do not yet have a clear position or role in this policy. This implies that 

in many organisations risk management is still characterized by a silo 

approach. Legal professionals are unfamiliar with the internal policy 

on risk management and with general principles or methods of risk 

management. When they provide legal advice, they tend to consider 

mostly hard legal norms. Soft law or internal policies that are based 

less on legally binding norms are often not considered, although a 

broader approach is desirable from the perspective of effective legal risk 

management.

In identifying and controlling legal risks, legal departments mainly 

use reactive methods and instruments. In practice this means that 

the initiative for contacting the legal department is often left to other 

departments. This does not mean that the legal department will not be 

consulted at all, but rather that frequently this is not done at an early 

stage, when legal advice is most valuable. The overall picture is that 

legal risk management is still in its infancy in most organisations. Legal 

risk management in large financial institutions is slightly more mature, 

partly because these organisations are subject to the most stringent 

statutory regime in terms of risk management. In addition to the size of 

the staff, the organisational structure and the number and nature of an 

organisation’s relations, the applicable legal framework is an important 

factor that explains differences between (the maturity of) the legal risk 

management of organisations.

The overall picture is that legal risk management still functions 

insufficiently in most organisations. At the same time, the conclusion 

is that solid legal risk management can contribute to the success of 

organisations and the quality of the performance of legal departments. 

Based on the study several lessons have been created that organisations 
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can use to enhance the quality of their legal risk management. The 

gist of those lessons is to develop a well-wrought and systematic 

approach, tailored to the organisation’s general risk management 

while considering user needs. The insights formulated could help 

legal departments to leave behind the clichés about risk-averse legal 

professionals that think in worst-case scenarios only and to create a 

good practice of sustainable, data-driven, legitimate and fair legal risk 

management.
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Methoden (inclusief beknopte 
beschrijving)

Toelichting, voorbeelden en literatuur

1. Strategische juridische 

risicoanalyses

Gericht op identificatie. 
Analyses waarbij een 
langetermijnperspectief wordt 
gehanteerd en ontwikkelingen 
in de externe omgeving van 
de organisatie – bijvoorbeeld 
mogelijke ontwikkelingsrichtingen 
binnen wet- en regelgeving – met 
behulp van scenario’s worden 
afgezet tegen de strategische 
doelstellingen en (beoogde) 
initiatieven en activiteiten van de 
organisatie.

Dergelijke analyses vormen volgens alle 

auteurs en visies het vertrekpunt bij juridisch 

risicomanagement. Kurer (2015, p. 64) noemt in 

bijvoorbeeld het gebruik van SWOT-analyses 

(een analyse van strengths, weaknesses, 
opportunities en threats) en PESTEL-analyses 

(een analyse met aandacht voor politieke, 

economische, sociale, environmental en 

legal ontwikkelingen). Hij doelt hiermee op 

overkoepelende analyses, in samenwerking 

met andere afdelingen binnen de organisaties, 

vanuit juridisch perspectief. Ook Brack (2001b, 

p. 7) behandelt juridische analyses van 

strategische managementkeuzes. Van Esch 

noemt op diverse plaatsen scenario-analyses 

(o.a. 2017, p. 115), zo ook Whalley & Guzelian 

(2017, p. 62 e.v.).

2. Strategische inzet 

juridische capaciteit

Het keuzeproces voor juridische 
afdelingen dat zich richt 
op de vraag hoe de beperkt 
beschikbare personele capaciteit, 
gecombineerd met de middelen 
voor inhuur van externe 
capaciteit, zo effectief mogelijk 
kunnen worden ingezet. Deze 
activiteit is uit haar aard proactief 
en relevant voor alle fases van 
risicomanagement. 

Dat de inzet van juridische capaciteit, in relatie 

tot waar deze het hardste nodig is, belangrijk 

is, is voor de hand liggend. Dit aspect krijgt in 

vrijwel alle literatuur aandacht (zie o.a. Whalley 

& Guzelian, 2017, p. 99, Faure 2014). Binnen 

juridische kwaliteitszorg is een van de geboden 

van het Groninger model bijvoorbeeld dat er 

voldoende personele capaciteit moet zijn om 

de juridische functie goed uit te voeren (o.a. 

Voermans, 2006).

3. Lobby voor gunstigere 

regelgeving

Gericht op het voorkomen, en 
daarmee op beheersing, van 
juridische risico’s. Uit haar aard 
proactief.

Voor individuele organisaties doorgaans slechts 

haalbaar als zij zeer groot of invloedrijk zijn. 

Voor kleinere organisaties is een effectieve 

lobby doorgaans hooguit indirect mogelijk via 

brancheorganisaties. Voor grote organisaties 

is lobby voor gunstigere regelgeving ook op 

het niveau van de eigen organisatie haalbaar, 

al zal vaak ook samenwerking met andere 

organisaties worden gezocht. Zie o.a. Van Esch, 

2017, p. 116.
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Toelichting, voorbeelden en literatuur

4. Legal audits

Gericht op identificatie. 
Doorgaans worden in een audit 
processen en activiteiten van 
de organisatie geanalyseerd en 
beoordeeld vanuit een geldend 
juridisch kader (of vanuit 
toekomstige regelgeving, waarvan 
de inhoud al in voldoende mate 
duidelijk is). Vaak gerubriceerd 
naar bepaalde juridische thema’s.

Tot deze categorie kunnen de juridische 

doorlichtingen, audits en quick scans worden 

gerekend die in het kader van juridische 

kwaliteitszorg plaatsvinden (Voermans, 2006).

Audits kunnen verschillen in de mate van 

diepgang en naar de omvang. Ze kunnen een 

generiek of specifiek karakter hebben (Brack 

2001, p. 34) De focus kan bijvoorbeeld liggen 

op het verkrijgen van een overzicht van de 

gehele organisatie, specifieke onderdelen van 

de bedrijfsvoering of de aanwezigheid van 

juridisch vereiste documentatie (Kurer, 2015, 

p. 152). In vergelijking met strategische risico-

analyses (1) gaat het bij een audit meer om een 

specifieke toetsing van een bestaande praktijk 

aan geldende kaders.

5. Formele overlegstructuren 

(inclusief periodieke 

risicosessies)

Bijeenkomsten met 
relevante stakeholders en 
verantwoordelijken binnen de 
organisatie (van eerste- tot 
derdelijnspartijen, tot bestuur 
en toezicht). Afhankelijk van 
vormgeving en context gericht 
op identificatie, prioritering, 
monitoring en/of beheersing.

Onder deze categorie kunnen alle periodieke 

(bijvoorbeeld op enkele vaste momenten per 

jaar) of projectmatige overleggen (bijvoorbeeld 

naar aanleiding van een aanstaande 

wetswijziging) worden verstaan, waar risico’s 

worden besproken, maar die niet primair 

gericht zijn op strategische risicoanalyse (zie 

1), of plaatsvinden ten behoeve van legal audits 

(zie 3). Binnen financiële instellingen zijn risk 
committees bijvoorbeeld gebruikelijk, waarin 

periodiek de stand van zaken wordt beoordeeld 

aan de hand van risicoverzichten (inclusief 

effecten en voortgang beheersmaatregelen). 

Zie o.a. Van Esch, 2017, § 4.2, Kurer, 2015b, 

p. 117, Whalley & Guzelian, 2017, p. 28.
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Toelichting, voorbeelden en literatuur

6. (Periodiek) rapporteren

Gericht op beheersing, 
prioritering en monitoring. 
Onderdeel van controlcyclus. 
Periodiek informeren van 
management, bestuur of 
andere, belanghebbende 
organisatieonderdelen over 
relevante risico’s (inclusief 
genomen, of te nemen 
maatregelen en ontwikkelingen).

Vrijwel alle auteurs noemen het belang van 

heldere rapportagelijnen, waarlangs naar de 

juridische afdeling wordt gerapporteerd, of 

waarlangs deze zelf naar bestuur rapporteert, 

ter ondersteuning van besluitvorming 

periodiek rapporteren over relevante aspecten 

van juridisch risicomanagement. Er wordt 

hierbij wel onderscheid gemaakt tussen 

solid line reporting (doorgaans: rapporteren 

aan hiërarchisch bovengeschikte) en dotted 
line reporting (rapporteren aan andere 

belanghebbenden). Het verschil met de 

periodieke risicosessies en overleggen 

onder 5 is dat rapporteren, in ieder geval 

gedeeltelijk, schriftelijk gebeurt en doorgaans 

ook cijfermatige informatie omvat (inclusief 

trends en ontwikkelingen). Zie o.a. Whalley & 

Guzelian, 2017, p. 102, McCormick, 2010, p. 399.

7. Juridische advisering 

(proactief of reactief)

Gericht op beheersing. Advisering 
over de wijze waarop activiteiten 
of processen vanuit juridisch 
perspectief het beste plaats 
kunnen vinden. Inclusief adviseren 
over aanstaande wijzigingen 
in wet- en regelgeving. Sluit 
idealiter zoveel mogelijk aan bij de 
strategie van organisatie en vindt 
zoveel mogelijk proactief plaats.

Kerntaak juridische professionals en wordt 

derhalve dan ook in alle literatuur genoemd, 

zie de uitgebreide beschrijving in € 3.7.5. 
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8. Voorlichting, bij- en 

nascholing van niet-

juridische professionals137

Alle vormen van gericht en – 
veelal – groepsgewijs verhogen 
van juridische kennis en 
bewustzijn bij niet-juridische 
professionals. Draagt, afhankelijk 
van vormgeving en context, bij 
aan identificatie (door verbetering 
‘juridische antenne’) of beheersing 
(meer deskundigheid verkleint de 
kans op onverstandige juridische 
handelingen)

Kan een verplicht of onverplicht karakter 

hebben. Schrijvers et al. (2010) signaleren in het 

kader van juridische kwaliteitszorg dat scholing 

veelal niet structureel plaatsvindt en vooral 

naar aanleiding van actuele onderwerpen 

(bijvoorbeeld aanstaande wetswijzigingen). 

Op het gebied van compliance wordt in de 

praktijk veel gebruik gemaakt van e-learning 

programma’s (zie ook hierna onder 7), onder 

andere ter bevordering kennis eigen beleid 

(bijvoorbeeld geschenkenregelingen, privacy). 

9. Adequaat databeheer

Professioneel beheer van juridisch 
relevante informatie, zoals 
klachten, bezwaren, beroepen, 
bevoegdheden, rechtspersonen, 
licenties, enzovoort. Preventief 
van aard en in de praktijk ook 
van groot belang voor algemene 
bedrijfsvoering. Kan, afhankelijk 
van context, alle verschillende 
fasen van risicomanagement 
ondersteunen. 

Databeheer is een belangrijk proces voor 

risicomanagement, waarvoor instrumenten 

noodzakelijk zijn. Er kan hierbij onderscheid 

worden gemaakt tussen algemene databases 

van de organisatie en databases die specifiek 

door de juridische afdeling worden beheerst. 

In het algemeen is de administratie van 

specifieke, juridische relevante data binnen 

veel juridische afdelingen nog suboptimaal. 

Veel afdelingen oriënteren zich momenteel om 

deze situatie met behulp van technologie te 

verbeteren (Kurer 2015, p. 158, Timmer, 2016, 

Whalley & Guzelian, 2017, p. 102)

137 Bij- en nascholing van juridische professionals heb ik niet in het 

overzicht opgenomen. Alhoewel relevant acht ik dit onderdeel van het 

reguliere management van een juridische afdeling. 
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10. Data-analyse (van 

historische casuïstiek, of 

andere juridisch relevante 

data)

Ondersteunt identificatie, 
bijvoorbeeld door ontdekking 
patronen die kunnen wijzen 
op problemen in de uitvoering 
van organisatieonderdelen, of 
patronen die voorspellende 
waarde kunnen hebben, waardoor 
beter op mogelijke problemen 
geanticipeerd kan worden.

In het kader van juridische kwaliteitszorg kan 

gedacht worden aan analyses van klacht-, 

bezwaar- en beroepsprocedures. In de private 

sector aan de ontwikkeling van klachten, 

claims en schikkingen. Ook analyses van 

contracten (in welke gevallen gebruiken 

organisatieonderdelen wel/niet bepaalde 

clausules kunnen inzicht geven in risicovolle 

patronen. Zie o.a. Van Esch, 2017, § 5.2

11. Bemiddeling bij of 

begeleiding van geschil/ 

conflict/ claim/ dreigende 

sanctie met (groot belang)

Deze taak is uit haar aard reactief 

en kan worden gerekend tot reactief 

risicomanagement, zie hoofdstuk 9. Vanuit 

deze reactieve adviestaak kunnen wel meer 

proactieve, toekomstgerichte acties worden 

ondernomen. Bij deze taak werd, afhankelijk 

van aard en mogelijke impact van het geschil, 

ook regelmatig samengewerkt met externe 

advocatenkantoren of andere adviseurs. Ook 

hier geldt dat, naarmate het belang van de 

onderliggende situatie groter is, de bijdrage van 

juridische professionals van groter strategisch 

gewicht zijn.

Instrumenten

12. Risicobeleidsdocumentatie

Kan, afhankelijk van 
vormgeving en context, alle 
fasen ondersteunen. Beschrijft 
definities, risicobereidheid, 
verantwoordelijkheden, rollen, 
taken, rapportagelijnen en inzet 
methoden en instrumenten 
met betrekking tot juridisch 
risicomanagement.

In alle literatuur wordt impliciet of expliciet 

uitgegaan van het belang van vastleggen van 

beleid (risk policies, risk taxonomies, enzovoort). 
De opsomming van de onderwerpen is in de 

beschrijving hiernaast niet uitputtend, maar 

bestrijkt enkele van de belangrijkste thema’s. 

Zie o.a. Van Esch, 2017, § 3.3.4.
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13. Risico-overzichten en 

-rapportages, -indicatoren 

en risicomatrices

Ondersteunen identificatie, 
prioritering en beheersing. Geven 
een overzicht van geïdentificeerde 
actuele of toekomstige risico’s. 
Risico-indicatoren ondersteunen 
het identificeren van trends en 
ontwikkelingen. Risicomatrices 
bevatten een indeling van 
geïdentificeerde risico’s naar 
omvang van kans en gevolg. Voor 
risico’s met financiële impact 
ook een ondersteunende rol naar 
financiële verslaglegging.

Worden door alle auteurs genoemd 

(bijvoorbeeld Winter & Westerink, p. 101 

e.v., Whalley & Guzelian, 2017, p. 61 e.v.). 

Bevatten de resultaten van de (periodieke) 

identificatierondes of -activiteiten. Rapportages 

zijn vaak het tastbare resultaat van de activiteit 

Rapporteren (onder 6). Risicomatrices (of: heat 
maps) kunnen worden gebruikt om risico’s 

te prioriteren, maar er kan snel sprake zijn 

van verkeerde toepassing. Gebruik dient dus 

zorgvuldig plaats te vinden, zie de behandeling 

in § 2.7.8. Risico-indicatoren worden expliciet 

genoemd door Whalley & Guzelian, 2017, p. 74-

75, Van Esch, 2017, § 3.3.5.

14. Instrumenten voor het 

ondersteunen of borgen 

van (juridische aspecten 

in) processen

Alle informatieve instrumenten die 
ter ondersteuning kunnen worden 
gebruikt bij het verrichten van 
juridisch relevante handelingen.

In de literatuur worden hiervan door vrijwel alle 

auteurs voorbeelden genoemd. In generieke 

zin zijn modeldocumentatie, richtlijnen, beleid, 

checklisten en procesinstructies voorbeelden. 

Het verschil met de digitale categorie is dat 

de hier bedoelde hulpmiddelen nog klassiek 

(als documentatie) zijn vormgegeven, alhoewel 

veelal ook digitaal beschikbaar.

Concrete voorbeelden zijn:

 � Organisatiebrede richtlijn privacy

 � Gedragscode

 � Geschenkenregeling

 � Bevoegdheden- en mandaatregeling

 � Richtlijn risicobeheer bij burgerparticipatie

Zie uitgebreid: Krol, 2003, Hopkins, 2013
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beschrijving)

Toelichting, voorbeelden en literatuur

15. Instrumenten voor het 

ondersteunen of borgen 

van (juridische aspecten 

in) processen (digitaal)

Alle digitale instrumenten die ter 
ondersteuning kunnen worden 
gebruikt bij het verrichten van 
juridisch relevante handelingen.

Technologie wordt, met name in recentere 

bedrijfsjuridische literatuur, steeds vaker 

genoemd als potentieel krachtig hulpmiddel bij 

juridisch risicomanagement (Kurer, 2015, p. 158, 

Whalley & Guzelian, 2017, p. 102). De databases 

onder 11 kunnen tot deze categorie kunnen 

worden gerekend.

Naast deze databases zijn kennisportalen 

of websites ter verspreiding van juridische 

informatie in de huidige praktijk waarschijnlijk 

de meest verspreide – en relatief eenvoudige – 

vorm. Gelet op de ontwikkelingen op het 

gebied van legal tech zullen de komende jaren 

in toenemende mate meer interactieve digitale 

instrumenten worden ingezet, zoals systemen 

voor digitale beslissingsondersteuning, 

mede door productinnovaties van juridische 

uitgevers.
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Achtergrondinformatie (basisversie)
Ik verricht dit onderzoek vanuit mijn werk als onderzoeker bij het 

lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam. 

De onderzoeksvraag is hoe (juridische afdelingen binnen) organisaties 

bijdragen aan het risicomanagement van organisaties (juridisch 

risicomanagement).

Kernvragen daarbij zijn wat kan worden verstaan onder juridische 

risico’s/ compliance risico’s/ juridische aspecten van risico’s, welke rol 

juridische (en compliance-) afdelingen hebben bij het risicomanagement 

van organisaties, hoe dit in de praktijk door juridische en niet-juridische 

professionals wordt ervaren en of er hierbij verschillen tussen organisaties 

en sectoren zijn.

De kern van het onderzoek wordt gevormd door drie casestudies. Gedeeld 

kenmerk is dat het bij alle casestudies gaat om grote organisaties in sterk 

gereguleerde sectoren. Vanuit bovengenoemde vraagstelling analyseer ik 

het algemene beleid en inventariseer ik de meningen en ervaringen van 

verschillende juridische, compliance- en risicomanagementprofessionals 

(op verschillende organisatorische niveaus) en professionals die 

werkzaam zijn voor bestuur of uitvoerende afdelingen.

Met betrekking tot de rapportage in mijn uiteindelijke proefschrift is met 

de organisatie overeengekomen dat ik geanonimiseerd en niet herleidbaar 

tot personen zal rapporteren.
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Onderwerpen en vragen (basisversie)
(Bij alle behandelde onderwerpen is gevraagd naar achterliggende 
beleidskeuzes, afwegingen, argumenten, kaders, enzovoort. De 
vraagstelling is steeds afgestemd op de gesprekspartner. Niet alle 
onderwerpen zijn daarom in alle gesprekken aan bod gekomen. In veel 
gevallen werd de interviewagenda aangevuld met specifieke vragen die 
uit de analyse van beleid of vorige interviews voortvloeiden.)

Inrichting van de juridische afdeling en juridische functie:
Wat is de omvang van de juridische afdeling? Hoe is de juridische 

afdeling hiërarchisch gepositioneerd? Zijn er ook decentraal 

gepositioneerde juristen? Hoe wordt gerapporteerd aan het bestuur?

Wat zijn taken en functieprofielen van juridische professionals in 

de organisatie? Wat is de achtergrond van de medewerkers? Welke 

specialismen zijn aanwezig? Welke overige afdelingen bezitten 

juridische expertise? Hoe is de samenwerking met deze afdelingen?

Externe juridisch adviseurs
Welke juridische werkzaamheden worden uitbesteed, welke worden 

zelf gedaan? Wanneer wordt er extern juridisch advies ingewonnen? 

In hoeveel gevallen gebeurt dit jaarlijks? Hoe wordt de samenwerking 

ervaren? Hoe wordt deze geëvalueerd?

Juridisch risico
Is binnen de organisatie juridisch risico een bekende term? En 

compliancerisico? Zo ja, wat wordt hieronder verstaan en worden 

hierbij categorieën en typen juridische risico’s onderscheiden? Zo nee, 

hoe zou u juridisch risico definiëren/beschrijven in het licht van deze 

organisatie/ uw functie? Hoe ziet u juridisch risico in het licht van de 

relatie met externe partijen?

Juridisch risicomanagement
Bekendheid met juridisch risicomanagement?

Hoe is de verhouding van de juridische afdeling met andere 

stafafdelingen die een rol spelen bij het risicomanagement van een 
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organisatie (risk, compliance, audit)? Is er aansluiting bij een methode 

van risicomanagement?

Wat zijn werkwijzen, procedures, methoden en middelen bij en rondom 

het identificeren, voorkomen, vermijden en beheersen van juridische 

risico’s? In hoeverre gebeurt dit op verzoek van stakeholders, in 

hoeverre proactief? Waar blijkt dit uit?

Wat beschouwt u als succesfactoren en knelpunten bij juridisch 

risicomanagement (doorvragen op imago juridische professionals)? 

Waarom?

Informatie
Hoe vindt informatievoorziening en –vergaring plaats rondom 

(potentiële) juridische risico’s? In hoeverre richt zich dit op bestaande 

risico’s, in hoeverre op toekomstige? Hoe vindt informatievergaring over 

nieuwe initiatieven plaats (bijvoorbeeld vaste deelname aan overleggen, 

werkgroepen, advies bij jaarplannen, enzovoort)? Welke werkwijzen 

en procedures zijn er rondom het inschakelen van juristen en het 

inwinnen van juridisch advies? Zijn er verplichte adviezen bij bepaalde 

beslissingen? Wat is het gewicht van adviezen van juristen? Hoe wordt 

er gereageerd op – negatieve – adviezen? Zijn er ‘noodremprocedures’?

Hoe zijn de informele netwerken? Worden er technische hulpmiddelen 

gebruikt bij de informatievoorziening gebruikt? Zo ja, welke en op welke 

wijze? Hoe vindt kennismanagement plaats?

Maatregelen
Welke maatregelen kunnen in de visie van betrokkenen worden 

gerekend tot ‘juridische maatregelen’ om risico’s te mitigeren? Hoe vindt 

besluitvorming over maatregelen plaats? Welke maatregelen worden in 

het bijzonder als effectief beschouwd? Welke knelpunten kunnen bij de 

(besluitvorming omtrent de) inzet van maatregelen optreden?
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GEÏNTERVIEWDEN 
ACHTERGROND
INTERVIEWS

Naam Functie
(ten tijde van afname interview)

Alexander Beelen Risicomanager, DE Master Blenders

Stan Beckers General Counsel, BAM

Ron de Bruijn Managing partner, RISKONET

Frans Demmers General counsel, ING Bank Nederland

Rob van Esch Counsel, Banning Advocaten

Robert ’t Hart Directeur, Nederlands Adviesbureau voor 

risicomanagement

Piet Jorna Manager, Belastingdienst

Bert Hortensius NEN (contactpersoon voor Nederland voor ISO-

richtlijnen Compliance en Legal Risk Management)

Catrien Lenstra Hoofd Juridische Zaken, gemeente Amsterdam

Richard Moorhead Chair of Law and Professional Ethics, Faculty of Laws, 

University College London

Martin Sluijs Senior juridisch adviseur, gemeente Zeist

Mirjam van der Sluis Juridisch controller, gemeente Amsterdam

Marije Verweij Bedrijfsadvocaat, Tata Steel

Stuart Weinstein Professor Legal risk management, Aston University

Matthew Whalley Legal risk consultant, Berwin Leighton Paisner
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DEELNEMERS 
RONDETAFEL
BIJEENKOMSTEN

Naam Functie

Stan Beckers General counsel, BAM

Enrique Boerboom General counsel, Albert Heijn

Herke Elbers Gemeentesecretaris, gemeente Amersfoort

Rob van Esch Counsel Banning Advocaten (voorzitter Tijdschrift 

Financieel recht, auteur handboek Legal risk 

management)

Robert ’t Hart Directeur Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Max Hübner Executive Director Legal Management & Operation, 

DPA Professionals

Ariel Kozijn Hoofd Juridische zaken, BPD Ontwikkeling bv

Marije van Leeuwen Hoofd Juridische zaken, Hogeschool van Amsterdam

Arnt Mein Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam

Ernst-Paul Nas Hoofd Juridische zaken, Ministerie van Economische 

Zaken

Bert Niemeijer Promotor

Jan de Roos Hoofd Juridische zaken, gemeente Nijmegen

Heinrich Winter Promotor

Nelleke Zeef Hoofd Juridische zaken, gemeente Zaanstad

Dick Zwijnenburg Directeur Juridisch bureau, gemeente Amsterdam
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