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Voorwoord

Het was in 1999. Ik studeerde nog. Mijn vader belde mij op mijn ‘hippe’ Nokia 3210. Hij 
vertelde dat hij de naam van zijn nieuwe bedrijf had bedacht: het Nederlands Compliance 
Instituut. Ik barstte in lachen uit, en gaf hem terug dat ik dat een idiote naam vond: “Een 
veel te grote naam voor een bedrijf bestaande uit één man.” Zijn reactie was: “Bedankt, 
dat is precies de reactie die ik nodig heb.” En hij hing op. 

Ik vond het eerlijk gezegd in 1999 een beetje overdreven van mijn vader. Om ‘als één
pitter’ een organisatie op te richten met zo’n grote naam. Maar goed, ik kon dan ook 
vanuit mijn studentenleven niet zien wat hij wel voorzag: een nadere regeling die een 
interne toezichthouder verplicht zou stellen, en daardoor een toenemende vraag naar  
compliance officers. Een behoefte voor een beroepsopleiding voor compliance officers. 
Een vraag naar complianceadvies. En zo meer.

In 1999 startte het Nederlands Compliance Instituut met de eerste Leergang Compliance  
Officer. Het kwam in de eerste jaren voor dat deelnemers pas tijdens de opleiding 
hoorden wat het compliancevak, waar ze voor ‘gekozen’ hadden, nu eigenlijk inhield.  
Vandaag de dag kunnen we ons dat nog lastig voorstellen. De deelnemers van nu kennen 
al een groot aantal onderdelen van het beroep, voordat ze de opleiding komen volgen en 
velen hebben ook al enige werkervaring opgedaan.

Naast onze opleidingen startte het instituut in 1999 ook met complianceadvies en trad 
zij op als externe compliance officer voor met name de pensioensector en kleinere organi
saties. 

In 2003 kwam het eerste Jaarboek Compliance uit. Het was op dat moment behoor
lijk arbeidsintensief om voldoende kopij te verzamelen om er een volledig boek van te 
maken. Er waren nog relatief weinig compliance officers die voldoende expertise hadden 
om erover te kunnen schrijven. Het eerste boek bestond, niet geheel toevallig, voor een 
groot deel uit bijlagen met wet en regelgeving. In de daaropvolgende jaren hadden we 
geen ruimte meer voor het opnemen van wetten en besluiten. Het vak verbreedde zich, 
en het aantal onderwerpen waar we over wilden laten schrijven groeide navenant. Als 
redactie hebben we gaandeweg de jaren steeds meer luxe gekend in de keuzes die we 
konden maken uit het grote aanbod dat er was. 
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De afgelopen jaren hebben we steeds vaker de discussie gevoerd of een jaarboek nog 
wel past bij de snelheid van de ontwikkelingen van het compliancevak. En daarnaast of  
een jaarboek nog past in de hoeveelheid aan informatiebronnen die beschikbaar zijn 
over compliance, integriteit en de compliancefunctie. Toch kwamen we steeds weer tot 
de conclusie dat, juist vanwege de veelheid aan informatie, een jaarboek met een select 
aantal artikelen nodig was. En dat, juist vanwege die snelheid in de ontwikkelingen, een 
Jaarboek Compliance goed zou zijn. In de waan van de dag, de tijd nemen voor een goed 
artikel kan heel nuttig en bovenal aangenaam zijn. Juist in de wereld van snelle ontwik
kelingen en een te teveel aan informatie, zijn momenten van ‘bewustzijn’ hard nodig. 

En toch valt het doek voor dit boek. Deze zestiende editie is de laatste editie van het 
Jaarboek Compliance die we uitgeven. Wij zien het jaarboek als een middel om kennis te 
verspreiden en mensen te inspireren. En daarmee stoppen we niet. We gaan door met het 
faciliteren van kennisdeling en met het inspireren van mensen. We blijven dat doen via 
ons tijdschrift De Compliance Officer, onze andere complianceboeken en onze website. 
Daarnaast experimenteren we met andere manieren van kennisdeling en inspiratie. We 
geven alleen het Jaarboek Compliance niet meer uit. Het is mooi geweest.

Wellicht hadden we het nodig om een jubileumjaar te passeren voor we dit besluit 
konden nemen. We bestaan 20 jaar. Dat is een mooie gelegenheid om bij stil te staan. 
Een moment om terug te kijken naar onze organisatie, onze mensen, het beroep van  
compliance officers. Het is ook een moment om vooruit te kijken: welke ontwikkelingen 
zien we? Op welke punten zal het compliancevak gaan veranderen, en op welke punten 
kunnen wij daar een bijdrage aan leveren? 

Mede vanwege ons jubileumjaar hebben we voor deze editie een aantal oudmedewerkers 
van het Nederlands Compliance Instituut gevraagd om in een column te reflecteren op 
het compliancevak. Zij schrijven over hun ervaringen als compliance officer en over hun 
visie op het huidige en toekomstige compliancevak. 

In deze editie zijn de laatste ontwikkelingen in het compliancevak goed zichtbaar. Waar de 
eerste editie in 2003 vooral ging over wetten en regels, ligt in dit laatste boek de focus op 
het gedrag. ‘Weten is nog geen doen.’ Dit weten we als compliance officers natuurlijk al 
heel lang, maar in de beginjaren hebben we er ons nog niet altijd naar gedragen. De laat
ste jaren doen we steeds meer ervaring op in behavioural compliance. We kijken meer en 
meer naar manieren om gedrag te beïnvloeden. In deze editie noem ik in dat kader de bij
dragen van Scholten over behavioral risk en het artikel van Hoekstra over de beïnvloeding 
van gedrag. Van Oirsouw belicht het compliancevak in een agile werk omgeving. Daar
naast geven we ook aandacht aan een klassieker: witwasbestrijding. Elmas, Rogozinski en 
Vis geven u een update over de laatste stand van zaken rondom de Wwft en de richtlijnen.  
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Bökkerink belicht de Wwft vanuit het perspectief van cryptocurrencies. Hoff, Jansen en 
Dijkstra bieden u inzicht in de lessen die we kunnen leren uit internationale witwascasuïs
tiek versus de huidige nationale bestrijdingsaanpak. Het artikel van Verloop en Witjens 
is gericht op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon, en daar
aan gekoppeld de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een feitelijk leidinggevende.  
Karssing en Schaffers nemen u mee in hun beschouwingen ten aanzien van de ondermijning 
van solidariteit als gevolg van data analytics. En tenslotte vieren wij als instituut niet alleen 
een jubileum van 20 jaar, maar doet de commissie ethiek dat evenzeer. Rost van Tonningen  
en Louwers beschouwen op het werk van de Commissie Ethiek die 20 jaar bestaat. 

Ik ben trots op deze laatste editie van het Jaarboek. Het is een mooi product geworden. 
Ik wil de auteurs bedanken voor het schrijven van de artikelen, en mijn (oud)collega’s 
bedanken voor het schrijven van de columns. Daarnaast wil ik graag de redactieleden 
bedanken voor onze jarenlange samenwerking. Raf Houben en Peter Diekman zijn al 
sinds de eerste editie lid van de redactie, maar voor alle andere leden geldt dat ook zij 
zich al jaren inzetten. Peter Diekman, Richard Hoff, Raf Houben, Remy Jansen, Edgar 
Karssing, Angela van Lamsweerde en Paul Verloop: dank jullie wel. Het was mij een waar 
genoegen om met jullie te mogen samenwerken. 

Ik ben niet alleen trots op dit boek, maar ook op het Nederlands Compliance Instituut. 
Wat ooit begon als ‘een overdreven naam voor een éénpitter’, is in twintig jaar uitge
groeid tot een werkelijk instituut. Ik ben trots op alle mensen die bij het instituut werken 
en hebben gewerkt. Dankzij onze huidige en oudcollega’s staat het instituut als een 
huis. Ik ben bovenal trots op mijn vader, die er in 1999 oog voor had dat compliance zou 
groeien en die het lef had om het Nederlands Compliance Instituut op te richten. Om 
die reden draag ik dit laatste Jaarboek Compliance heel graag op aan mijn vader, Alle 
Wielenga. 

Ik hoop dat u deze editie met genoegen zult lezen. Mocht u willen reageren op artikelen, 
dan nodig ik u daar hartelijk voor uit. 

Cora Wielenga 




