
Iedere werkweek is een oefening in
flexibiliteit, zo blijkt als Galle haar
agenda opent. Naast haar twee
hoofdfuncties in de wetenschap en het
onderwijs bekleedt zij nog
verschillende toezichtsfuncties. Zo is
ze betrokken bij het reilen en zeilen
van CM Payments, de dochter van
CM.com. Dit beursgenoteerde bedrijf
is gericht op conversational
commerce, ofwel; op alle
klantcontacten die via je gsm verlopen.
Een belangrijk voorbeeld is de chatbot,
de geautomatiseerde gesprekspartner
voor consumenten. Big business, want
maar liefst 45 procent van alle
dienstverleners gebruikt deze
communicatietechnologie al. Binnen
CM.com is CM Payments de betaaltak
die is ondergebracht in een aparte bv,
aangezien dit bedrijfsonderdeel onder
DNB toezicht staat. Galle zit er dus op
een relevante toezichtsplek.
Aanvankelijk als lid van de RvC en
auditcommissie, maar sinds kort als
voorzitter van de RvC. 

Daarnaast geeft haar commissariaat
bij het Liliane Fonds, dat kinderen in
derdewereldlanden helpt om
maatschappelijk mee te kunnen doen,
een mooi tegenwicht aan haar
zakelijke workload. En dan heeft
ze thuis nog haar gezin met kinderen
van twee, acht en tien jaar oud.
Lachend: “Ik zal dus wel flexibel
móeten zijn, anders valt dit niet te
combineren.”

De hamvraag: zijn regels praktijk-
proof?
We leven in een tijd van flink
toenemende regelgeving en toezicht.
Dat hoeft volgens Galle op zichzelf niet
slecht te zijn, maar dan moet aan die
groei wel gedegen denkwerk vooraf
zijn gegaan. Vroeger ging dat nog
weleens fout. “Onder andere in mijn
wetenschappelijk onderzoek zag ik dat
in het verleden de wereld van regels
en die van de alledaagse praktijk vaak
gescheiden waren. 

"DE TIJD VOOR ‘MADE TO
MEASURE’ RISICOMANAGEMENT
LIJKT AANGEBROKEN"

Als directeur van het International Center for Financial law & Governance en
tevens universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit, ziet
Annika Galle dat regelgeving en praktijk soms schuren. Maar evenzeer ziet ze
kansen om wet- en regelgeving veel beter op de praktijk te laten aansluiten.
Volop ondernemen en gecalculeerd risico’s nemen is volgens Galle prima
mogelijk, maar alleen met een helder regelkader dat voldoende ruimte laat voor
flexibiliteit. Haar visie op goede corporate governance bevat bovendien een
belangrijk advies aan risicomanagers.
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Men bedacht vaak regels zonder
daarbij oog te hebben voor de
praktische consequenties ervan. Als
universitair docent Financieel recht zie
ik dagelijks hoe juist daar juridische en
economische impact samengaan.
Ondoordachte regelgeving kan dus
vervelende gevolgen hebben. Je ziet
tegenwoordig gelukkig ook
voorbeelden van het
tegenovergestelde, namelijk hoe
cruciaal het is om regelgeving te
ontwikkelen met een duidelijk
doel voor ogen. Want dán kunnen
nieuwe regels ondersteunend zijn
voor maatschappij en bedrijfsleven.”

"Maar ook toen was de vraag ‘hoever
ga je daarin?’ voor mij al relevant. Je
moet niet tot elke prijs strikte regels
willen opstellen, maar ook hebben
nagedacht over hoe die werken zodra
er iets gebeurt. Zijn ze dan
toekomstbestendig en praktijk-proof?”

Later zou ze overstappen naar de
wetenschap om zich in de
onderwerpen financieel recht en
corporate governance te verdiepen. Er
kwamen turbulente crises voorbij. De
kredietcrisis van 2008 zag ze
uitmonden in een vertrouwenscrisis
met als gevolg een groei acceleratie
aan zowel strikte regels als het
toezicht daarop. Een belangrijke
onderzoeksvraag voor Galle werd hoe
je een goed kader van regels opstelt
waarbinnen organisaties ruimte
overhouden om te kunnen blijven
ondernemen. “Anders gezegd; ik hield
mij bezig met de vraag: hoe kom je tot
juridisch maatwerk? Niet iedere
organisatie is immers hetzelfde.”

De kwaliteit van wet- en regelgeving
had Galles aandacht al toen ze haar
loopbaan startte als advocaat
in de fusie- en overnamepraktijk van
het toonaangevende advocaten- en
notariskantoor Holland van Gijzen,
Rotterdam. Daar stelde ze contracten
op die onder meer dienden als een
firewall tegen juridische risico’s. 
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Goed onderbouwde 
wetgeving is
allesbehalve
vanzelfsprekend



Ik constateer dat
we steeds meer
principal based
regelgeving
krijgen



Maatwerk mitigeert risico’s
Uiteindelijk promoveerde Galle op de
Corporate Governance Code, op het
‘pas toe of leg uit’-principe. “Ik
constateer dat we steeds meer
principal based regelgeving krijgen.
Een uitstekende zaak, want bepaalde
basisprincipes moeten uiteraard
gelden. Het bijkomende voordeel van
principal based is dat je de concrete
uitwerking van regels kunt richten op
de specifieke behoeften van een
onderneming of persoon. Waardoor je
beter met specifieke risico’s kunt
omgaan omdat je ze beter kunt
mitigeren.”

Daarmee komen we bij een van
haar stokpaardjes, namelijk dat
maatwerk het continue streven van
regelgevers zou moeten zijn. “Vandaar
ook dat de duimstok me zo dierbaar
is. Want je kunt met regelgeving alleen
het optimale bereiken wanneer die
berust op een duidelijke ratio. Goede
regels zijn gebaseerd op een heldere
onderbouwing en worden vanuit een
duidelijke noodzaak ontwikkeld. Als je
daarbinnen dan ook nog een soort
maatwerk kunt aanbrengen, is dat
helemaal mooi.” Voor dat maatwerk
hanteert Galle graag een term uit de
confectiewereld: made to measure. Of
in de context van haar specialisme:
made to measure corporate
governance. Voor dit principe zal ze
later nog een brug slaan naar
risicomanagement.

Goed onderbouwde wetgeving
is overigens allesbehalve
vanzelfsprekend, waarschuwt Galle.
“Waar we voor moeten uitkijken is
overregulering en regulering vanuit
louter politieke motivaties. Aangezien
regelgeving in principe nooit af- maar
altijd toeneemt, is het zaak steeds
kritisch te kijken naar waarom je
bepaalde regels wilt. Als er een goede
reden is, prima. Maar draag die
vervolgens ook actief uit. Alleen zo
creëer je draagvlak voor nieuwe
regelgeving of nieuw beleid. Op die
manier kunnen bijvoorbeeld directies
ook onder eigen personeel draagvlak
creëren voor nieuw beleid, soms
ingegeven door die regelgeving. Vertel
dus waaróm je iets wilt.”
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Dat kun je ook breder trekken naar
toezicht. Vanwege het uitdijend aantal
toezichthouders een zowel actueel als
relevant vraagstuk. “Met de ACM, DNB,
AFM en AP wordt er op de financiële
sector al volop toezicht gehouden.
Doordat we steeds meer nationale en
internationale toezichthouders krijgen,
is focus op goede samenwerking
tussen toezichthouders onderling
noodzakelijk om het risico voor
overlap of juist het ‘toezichtshoppen’
te voorkomen. Tevens moet de focus
liggen op een helder toezichtsbeleid
op de onder toezichtgestelden.
Tegelijkertijd moeten toezichthouders
niet op afstand komen te staan. Je wilt
voorkomen dat onder toezicht staande
partijen niet weten naar wie ze toe
moeten gaan. Je wilt immers een
dialoog gaande krijgen en houden
tussen toezichthouders en de sectoren
waarop ze toezien.”

Niet stil gaan zitten maar blenden
In haar hoedanigheid als directeur van
het twee jaar geleden opgerichte
onderzoeks-, onderwijs- en
netwerkcentrum ICFG, maar ook als
docent Financieel recht, heeft het
Galle verbaasd wat de side effects van
de coronacrisis waren. De snelle
sprongen in de digitalisering van het
onderwijs waren voor haar een
positieve verrassing. Zaken waar we
jaren tegenop hikten, konden ineens
binnen een maand geregeld worden.
De andere kant van de medaille werd
óók zichtbaar, maar pas toen het stof
van de uitbraak wat neerdaalde. “Aan
het begin van de crisis probeerden we
met zijn allen vooral door te zetten.
Enige tijd na de corona uitbraak werd
me duidelijk hoe groot en hoe
verschillend de feitelijke impact op
mensen is. De een vond thuiswerken
een kriem, de ander een verademing.
De een ging in de flow mee, de ander
had daar veel moeite mee.”
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Ook op de Erasmus universiteit ziet
Galle die verschillen. Toch lukte het
om ook maatwerk in onderwijs te
blijven bieden. Het komende
studiejaar wordt dat aangeboden in de
vorm van zogeheten blended
onderwijs. “We gaan zowel fysiek als
online onderwijs geven, waarbij het
een niet een vervanging is van het
ander, maar het als het ware in elkaar
doorloopt. Zo geven we bijvoorbeeld
een online college voor tachtig
studenten om daarnaast in een
werkgroep van bijvoorbeeld 13
studenten een kleinschaliger, fysiek
college aan te bieden waarin dieper op
de online collegestof wordt ingegaan.”

Snelle adaptatie is in tijden van covid-
19 een essentiële kwaliteit. Galle
waarschuwt in die context voor
een mogelijk risico. “We moeten niet
te bang worden en daardoor defensief
reageren op de omstandigheden. Ons
niet stil laten zetten door corona,
maar juist alle opties openhouden.
Dus ja, we werken vanuit huis en doen
veel online, maar laten we de dingen
die we wél fysiek kunnen doen, vooral
blijven doen. En dus zo ondernemend
mogelijk blijven binnen onze huidige
mogelijkheden.”

Doordat we steeds meer nationale en
internationale toezichthouders krijgen,
is focus op goede samenwerking tussen
toezichthouders onderling noodzakelijk
om het risico voor overlap of juist het
‘toezichtshoppen’ te voorkomen
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Want in de steeds complexere Umwelt
waarin we moeten werken, is dat de
enige manier om risico’s voldoende
managable te houden.”

Welke risicomanagement-tip zou zij
lezende collega’s willen meegeven? “Stel
regelmatig de waarom-vraag of laat een
ander in bijvoorbeeld de RvC of de
Auditcommissie die stellen. Dus:
waarom is ons management ingericht
zoals het is? Het is namelijk essentieel
om de ratio te begrijpen achter de wijze
waarop het risicomanagement is
ingericht en de manier waarop het
wordt uitgevoerd. Daarnaast is het zaak
om alignment te creëren, zodat je
binnen je organisatie samen doelen
voor je risicomanagement formuleert
waar gezamenlijk gericht aan wordt
gewerkt.” 

Risicomanagement: een mooie kans
om waarde te creëren
Voor een Black Swan is Galle niet zo
bang, zegt ze desgevraagd. “We
hebben in al die jaren best al veel
bereikt qua risicomanagement en het
plotten van alle denkbare risico’s. Dus
die eerstvolgende Black Swan zal, als
we corona even niet meerekenen,
heus al ergens geplot en qua risico
impact ingeschat zijn. Waar ik
bezorgder over ben is of we mogelijke
risico’s wel voldoende onderkennen en
of die onderkenning er ook is in de
organisatielagen waar ze er iets aan
kunnen doen. Beter dan bezorgd te
zijn over dingen waarmee we geen
rekening hebben gehouden, kunnen
we ons richten op preventieve actie op
zaken die we al wél in beeld hebben.
En op het belang om als organisaties
samen te werken, óók over sectorale
grenzen heen. 



Galle wijst dan nog op een verse
ontwikkeling in het werkveld. “We
kennen al het three lines of defence
model, maar sinds kort is er het three
lines model. Een soort 2.0 versie die
helpt om door coördinatie,
afstemming en vooral samenwerking
tussen de lijnen tot maatwerk te
komen. Het gaat bij het three lines
model om het realiseren van
waardevermeerdering in plaats van
het richten op alleen waardebehoud.
Het onderstreept ook nog eens dat
risicomanagement beslist geen
‘moetje’ is maar juist een mooie kans
om waarde te creëren.”

‘Made to measure’ beter dan
preventie
En als ze haar visie samenvat in een
oneliner dan klinkt die zo: made to
measure risicomanagement is
succesvoller dan de focus op
risicopreventie. “Je kunt wel alles
willen voorkomen”, licht ze toe, “maar
dan kom je niet verder. Uiteindelijk is
ondernemen gecalculeerd risico’s
nemen. Want risicomanagement is het
managen van de gecalculeerde
risico’s die je neemt. Risico’s waarbij je
vooraf goed hebt nagedacht over de
‘wat als’-vraag, zodat je weet hoe je
met een risico omgaat zodra dat zich
voordoet.”

Tekst: Baart Koster

  8



Estafettevraag van Michel van Dam (TVM) aan Annika Galle

De rol van Law, Governance and compliance binnen organisaties groeit. Nu is
structuur en guidance goed, maar zijn we niet onszelf aan het verstikken door
regels? Ondernemerschap en gedrevenheid bij medewerkers raakt daardoor
in de knel. Vertrouwen lijkt niet meer de maat, want alles wordt gebaseerd op
wantrouwen. Hoe zie jij deze ontwikkeling voor de toekomst?
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Die groeiende rol is er en die brengt ondernemerschap soms
inderdaad in de knel. Je wilt het in de RvC-vergadering immers niet
alleen hebben over risicomanagement en toezichthouders, je moet ook
praten over de plannen en het ondernemerschap van je organisatie.
Maar gelukkig zie je dat bewustzijn groeien, zowel bij het bedrijfsleven
als de overheid. Na bijvoorbeeld deze corona uitbraak is het wel weer
een uitdaging daaraan te blijven denken en niet door te slaan in de
focus op compliance. Dus om niet te defensief te worden en ons door
corona stil te laten zetten, maar juist nú te ondernemen.

Wat het wantrouwen betreft; dat was er na de financiële crisis maar dat
is aan het veranderen. Tegenwoordig doet de stewardship theorie
steeds meer opgeld: dat we meer vertrouwen op anderen zolang we
maar elkaars belangen en doelen kennen. Wantrouwen is dus niet
meer zo’n issue achter de groeiende regelgeving, maar veel meer een
soort ingebouwde defensie-modus. Wanneer er iets gebeurt waarvoor
geen regelgeving geldt maar dit wel gewenst blijkt,  dan zul je daar actie
op moeten ondernemen. Daarbij dien je wel allereerst goed te
bedenken wat je met de regels wilt bereiken en op welke manier dit
optimaal is in te regelen.
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Een voorbeeld is het vrouwenquotum, een moeilijk onderwerp
waarnaar ik onderzoek verrichte en over schreef. Van dat verplichtende
wettelijke streefcijfer kun je van alles vinden, maar over die regel is wél
goed nagedacht. We hebben als maatschappij gezegd ‘we willen
absoluut dat minimum van 30% vrouwen en dat we dat in een wet
moeten gieten is weliswaar niet ideaal, maar we hebben alles al
geprobeerd en niets hielp afdoende’. Dit monstrum is dus met een
goede reden ingevoerd en dat gebeurde tevens met de intentie om het
af te schaffen zodra het overbodig is geworden.

Met andere woorden: regels kunnen ook een tijdelijke oplossing zijn. Je
kunt als een regel zichzelf overbodig heeft gemaakt, deze uit een code
of wet halen. Dat zie je ook in Corporate Governance Codes die men
eens in de paar jaar herziet. Blijkt dan dat iets zo belangrijk is dat het in
de wet is opgenomen, dan kun je het uit de code schrappen. En blijkt
dat ondernemingen allang een bepaalde regel naleven, dan kun je dat
ook doen. Dat is een hybride vorm van regelgeving. Waarmee, en dat
vind ik heel aantrekkelijk, corporate governance structuren in
organisaties meer made to measure zijn geworden. Zo zou je op
analoge wijze ook made to measure risicomanagement kunnen
inrichten. Dat zou in die vorm namelijk doelmatiger worden en
tegelijkertijd organisaties optimaal de ruimte bieden om te blijven
ondernemen.
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