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Er zijn de laatste decennia binnen de financiële sector
en op de financiële markten enkele belangrijke ontwik-
kelingen waar te nemen die de rol van ethiek hebben
doen toenemen. Ethiek ligt ten grondslag aan een
rechtssysteem in een land, een systeem dat op zijn
beurt de economie faciliteert. Aangezien financiële
markten in het hart van het economische stelsel zitten,
is een ethische beschouwing van dat vakgebied geen
luxe maar noodzaak. De herhaaldelijk terugkerende
fraudeschandalen maken dat maar al te duidelijk. Een
markteconomie zonder ethisch besef en sociale contro-
le is gedoemd zichzelf uit te hollen. 

In deze bijdrage wordt in paragraaf 1 allereerst aandacht
geschonken aan het belang van ethiek voor financiële
markten in het algemeen. Hiertoe worden zowel macro-
als micro-economische argumenten te berde gebracht.
Paragraaf 2 brengt de rol van het recht ter sprake en er
wordt geconstateerd dat het rechtsleven ontoereikend is
uitgerust om alle ethische en juridische problemen het
hoofd te bieden. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een
toepassing van ethiek op financiële markten behandeld
in de vorm van handel met voorkennis.2 Aan de hand
van de kapitaalmarkttheorie en de theorie van de onder-
nemingsfinanciering worden pro- en contra-argumenten
ter regulering van handel met voorwetenschap bespro-
ken. Ten slotte wordt in paragraaf 4 handel met voorwe-
tenschap in het licht van de belangrijkste ethische stro-

mingen kort doorgenomen. De analyse eindigt met de
belangrijkste conclusies in paragraaf 5.

1. Toenemend belang van 
ethiek op financiële markten

Een eerste belangrijke verandering is dat de financiële
sector is verworden van dienstverlenend tot economisch
sturend. Waar vóór 1970-1975 de financiële sector zijn
raison d’être vooral ontleende aan het dienstig zijn aan de
reële economie, is dat karakter in de loop der tijd aan-
zienlijk gewijzigd. De laatste twee decennia zijn het juist
de financiële instellingen zelf geweest die de motor van
de economie hebben gevormd. Sterk steunend op de zich
revolutionair ontwikkelende computertechnologie en de
daaruit voortvloeiende globalisering en internationalise-
ring, is de financiële sector de spin geworden in het
internationaal economische web. Hiervan afgeleid zien
we een cultuureconomische ontwikkeling in de zin dat
de zogeheten modern attitude in finance niet waardevrij is
zoals door de financiële literatuur zo vaak wordt geclaimd.

Deze ‘moderne houding’ kenmerkt zich vooral door het
maximaliseren van het rendement onder restrictie van
het risico (gemeten als de standaard afwijking van dat-
zelfde rendement over een bepaalde periode). Door de
omvangrijke handel op de globale financiële markten
ontstaat een algemene acceptatie van het adagium:
making money for the sake of making money. De reële eco-
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1 Dit artikel is een schriftelijke afleiding van een lezing met dezelfde
titel op De Doelderdag op 3 oktober 2003 op de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. 

2 De begrippen handel met voorkennis en handel met voorweten-
schap worden in de tekst als synoniemen gehanteerd.
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nomie wordt hiermee ondergeschikt gemaakt aan de
financiële economie.
Ook is waar te nemen dat de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van de economie steeds meer van de over-
heid in de richting van de ondernemingen verschuift. De
opkomst van deze zogeheten civil society impliceert een
verplaatsing van de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en heeft derhalve ingrijpende gevolgen voor de

rechtsorde. De overheid heeft moeite de technologische
ontwikkeling bij te houden van de internationale finan-
ciële sector zelf. Dit wordt gecompenseerd door een toe-
nemende bemoeienis van belangengroeperingen zoals de
consumentenbond, milieuorganisaties, mensenrechten-
organisaties etc. Vooral de pers is tegenwoordig dermate
scherp op allerlei maatschappelijke malversaties gericht
dat de financiële sector en de ondernemingen in het alge-
meen min of meer automatisch worden gedisciplineerd.
Fraude en onmaatschappelijk gedrag kunnen namelijk
gemakkelijk door de klant afgestraft worden wanneer
een onderneming negatief in het nieuws komt.
Naast de hierboven uiteengezette cultuurwijzigingen zijn
ook vanuit het micro-economische perspectief enkele
argumenten van belang. Door de wereldwijd gegroeide
financiële handel is de anonimiteit in de markt aanzien-
lijk toegenomen. In tegenstelling tot voorheen weten
handelaren niet meer wie er aan de andere kant van de
telefoon zit als er voor miljoenen aan dollars of euro’s
worden verhandeld. Omdat pure geldhandel een zerosum
game is, betekent dat dat de winst van de één het (poten-
tieel) verlies van de ander is. De markt wordt er wel effi-
ciënter door in strikt financieel economische termen,
maar de kans op wantrouwen en fraude neemt toe. Men
heeft in de financiële handel altijd de verwachting dat de
(anonieme) tegenpartij zijn of haar verplichtingen kan
nakomen. Er is als het ware sprake van impliciete contrac-
ten die essentieel zijn voor het vertrouwen in de markt.
Tenslotte is er nog de rol van de maatschappelijke druk
die heden ten dage op de performance en carrière van de
financiële handelaren zelf wordt gelegd. Een berucht
voorbeeld is het faillissement van de Baringsbank in
1995, dat door één medewerker, Nick Leeson, werd ver-
oorzaakt door grootscheepse speculaties op de Japanse
beursindex. Deze handelaar werd als zeer succesvol
bestempeld en diende in brede kring als voorbeeld voor
zijn collega’s – tot het moment dat de fraude zichtbaar
werd. Pas tóen bleek dat zijn superieuren en medewer-
kers niet in staat waren geweest om de werkelijke gang
van zaken te achterhalen. Deze case en de inmiddels his-
torische fraudegevallen bij Enron, Worldcom en Ahold,
zijn sprekende voorbeelden van macht en hebzucht die

permanent op de loer liggen op de financiële marken
doordat met weinig mankracht grote winsten (verliezen)
behaald (geleden) kunnen worden. 

2. De ontoereikende rol van 
het recht

Het rechtsleven is ontoereikend uitgerust om het hoofd
te bieden aan alle ethische en juridische problemen op
financiële markten. Ten eerste is een wet een algemene
regel die voor iedereen moet worden toegepast. Aan de
hand van jurisprudentie wordt vervolgens het recht van
geval tot geval toegepast. Dat stapelt zich uiteindelijk op,
waarna opnieuw een regel moet worden gevormd. Feit is
dat recht voor degene die het ondergaat individualistisch
is. Niet onbelangrijk is bovendien dat de wet altijd een
ex-postbenadering behelst van de werkelijkheid. Achter-
af is het altijd eenvoudiger te bepalen wat rechtvaardig
zou zijn geweest. De wetgever kan daar evenwel weinig
mee omdat de regels vooraf dienen te worden gesteld.
Daarbij mag niet worden vergeten dat de samenleving
onderhevig is aan veranderende behoeftes, waardoor de
wetgeving als het ware continu achter de werkelijkheid
aanloopt.

Ten tweede maakt het filosofische karakter van ethiek
het erg lastig om te zeggen wat juist en wat niet juist is.
Iedereen heeft een ander beeld voor ogen wanneer het
gaat over goed en kwaad, rechtvaardigheid en recht. We
hebben altijd te maken met percepties van de werkelijk-
heid, hetgeen impliceert dat wij niet allemaal hetzelfde
bedoelen als wij over hetzelfde praten. Dit fenomeen is
lastig voor een praktiserend jurist omdat het intermense-
lijk contact hier van belang is. Is de gepercipieerde wer-
kelijkheid ook altijd de werkelijkheid? 

Ook de sociale wetenschappen economie en ethiek heb-
ben voortdurend te maken met afbeeldingen van de wer-
kelijkheid. Dit filosofische gegeven ligt door het prakti-
sche karakter van het rechtsleven voor juristen echter
nog gevoeliger. Een oordeel vellen in een concrete situa-
tie door een rechter is lastig omdat er grote individuele
belangen op het spel staan. Met name de financiële con-
sequenties, waarvan de hoogte voortkomt uit de econo-
mische orde, vertroebelen gemakkelijk de onderliggende
moraal.
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Afbeelding 1. Het filosofische karakter van ethiek: een werkelijkheid is

altijd slechts een afbeelding van de werkelijkheid.



3. Handel met voorkennis 
als toepassing van de rol 
van ethiek

Als voorbeeld van de rol die ethiek op financiële mark-
ten speelt, zal handel met voorwetenschap nader worden
uitgewerkt. Alvorens ethiek in de argumentatie op te
nemen beschouwen we het fenomeen allereerst vanuit
een economisch perspectief. Strikt economisch gezien is
handel met voorwetenschap niet meer dan een geval van
asymmetrische informatie, hetgeen eenvoudigweg inhoudt
dat de één meer weet dan de ander. Dat verschil in infor-
matie is de bron van alle marktactiviteit en leidt tot han-
del en innovaties in het algemeen, die in economische
termen productie en inkomen opleveren. Aan de andere
kant heeft Akerlof3 mathematisch aangetoond dat op een
markt waarin kwalitatief onbetrouwbare produkten wor-
den aangeboden de evenwichtsprijs wordt verstoord.
Goedwillende aanbieders worden uit de markt gedreven
door kwaadwillende aanbieders die tegen volwaardige
prijzen een kwalitatief te laag produkt leveren. Of in ter-
men van Greshams Law4: “Bad money always drives out
good money”. Dit levert een gevaar op voor een stabiele
ontwikkeling van de markt op middellange en lange ter-
mijn. Anders geformuleerd: hier is de vraag aan de orde
of handel met voorkennis leidt tot een positieve of een
negatieve bijdrage in het nationaal inkomen van de samen-
leving.

Juridisch gezien moet onder handel met voorkennis wor-
den verstaan alle handel die gebaseerd is op niet publieke
informatie met betrekking tot onderneming-specifieke
gebeurtenissen, die de aandelenhandel significant beïn-
vloedt. De hier gegeven globale definitie is voor discussie
vatbaar, waarbij gedacht kan worden aan wat ‘niet publiek’
is, wat ‘invloed op de aandelenhandel’ is, of dat nu signi-
ficant is of aanzienlijk etc. Op deze juridische aspecten
wordt in deze bijdrage niet ingegaan. We beperken ons
tot de economische argmenten, om daarna de ethische
aspecten in de analyse te betrekken. Zonder zelf defini-
tieve antwoorden te geven wordt kort het raamwerk
beschreven op grond waarvan een ieder zijn eigen oor-
deel kan geven.

3.1. Economische argumenten pro toestaan handel met
voorwetenschap

Er zijn twee economisch theoretische argumenten met
betrekking tot het toestaan van handel met voorkennis.
De eerste stelt dat elke regulering een belemmering is
voor het vrij functioneren van een kapitaalmarkt. Wan-
neer regels worden opgelegd, betekent dat dat de prijzen
niet meer de grootst mogelijke informatieset weerspiege-
len. De hieruit voortvloeiende logica is er één van hoe
minder regels, des te beter. Hoe beter de kapitaalmarkten
informatie-efficiënt functioneren, des te beter de prijs-
vorming die op de markt tot stand komt. Het gevolg
hiervan is meer economische groei en meer handel. Met
andere woorden: handel met voorwetenschap moet wor-
den gelaten voor wat het is omdat het leidt tot een toena-
me van de marktefficiency. 
De tweede lijn argumenten loopt via de theorie van de
ondernemingsfinanciering. Handel met voorwetenschap
moet worden toegestaan omdat het leidt tot een toename
van de aandeelhouderswaarde. Er vindt namelijk een
reductie van agentschapkosten plaats, indien de ver-
onderstelde asymmetrische informatie wordt verkleind
door handel met voorkennis. Agentschapkosten zijn kosten
die de principaal (de aandeelhouder) moet maken om de
agent (de manager met voorkennis) in zijn belang te
laten werken. De agentschaptheorie stelt dat de aandeel-
houder kosten moet maken om de manager zodanig te
laten managen dat het belang van de principaal gemaxi-
maliseerd wordt. Wanneer handel met voorwetenschap
wordt vrijgelaten, wordt de manager tevens aandeelhou-
der, waarmee de belangen van de manager en de princi-
paal parallel lopen, zonder dat de onderneming daarvoor
agentschapkosten hoeft te maken. Het wegvallen van
deze zogeheten monitoring- en bonding-kosten zorgen
voor een hoger ondernemingsresultaat. 

3.2. Economische argumenten contra toestaan handel
met voorwetenschap

De argumenten tegen handel met voorkennis lopen eigen-
lijk via dezelfde lijnen. Allereerst is er de kapitaalmarkt-
lijn, waar het wederom de efficiënte markt en de waarde
van de onderneming betreft. Wanneer handel met voor-
wetenschap vrij wordt gelaten, dalen weliswaar de agent-
schapkosten met betrekking tot de manager, maar er
kunnen geheel nieuwe kosten ontstaan om de belangen
van andere belanghebbenden parallel te laten lopen. Wan-
neer de andere stakeholders (personeel, klanten of milieu-
organisaties) ergens onrechtvaardigheden denken te zien,
is dat voor die partijen een argument om zelf ook het
eigen belang na te jagen met als gevolg het verloren gaan
van de collectiviteit van de onderneming. Een mooi voor-
beeld is het klantenprotest en de personeelsoppositie
tegen Ahold nadat het exorbitante salaris van de presi-
dent-directeur Moberg bekend werd gemaakt. Met andere
woorden: handel met voorwetenschap verstoort de alge-
mene beloningsstructuur omdat de manager een niet op
marktevenwicht gebaseerde doelstelling heeft, hetgeen
leidt tot wantrouwen bij andere participanten. Hierdoor
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ontstaan nieuwe agentschapkosten en neemt de markt-
liquiditeit af.
De argumenten tegen vrijlating van handel met voorken-
nis volgens de lijn van de ondernemingfinanciering zijn
gebaseerd op het zogeheten probleem van moral hazard
(moreel gevaar). Vrijgeven stimuleert het management
om vooral de korte termijn aandeelhouderswaarde op te
jagen (bijvoorbeeld door boekhoudkundige creativiteit),
hetgeen gemakkelijk tot fraude kan leiden. Het morele
gevaar dat de eigen beloning belangrijker wordt dan het
totale karakter van de onderneming is nadrukkelijk aan-
wezig. De managers worden namelijk gestimuleerd om
riskante projecten aan te gaan waardoor er een toename
in de risicopremie ontstaat, met als gevolg dat de waarde
van de onderneming afneemt.

4. Ethiek en handel met 
voorkennis

Tot slot de benadering vanuit de ethiek. Ethiek kenmerkt
zich als wetenschap door een positieve benadering,
waarbij op basis van filosofische en strikt wetenschappe-
lijke theorieën een bepaalde set van handelingen wordt
beschreven. Toegepaste ethiek daarentegen is normatief.
Over het algemeen worden drie benaderingen aange-
voerd: gevolgenethiek, plichtenethiek en deugdenethiek.
Het zijn visies om te oordelen of iets moreel verantwoord
is of niet. In deze bijdrage wordt de ethische beschou-
wing toegespitst op het eerder aangehaalde voorbeeld
van handel met voorwetenschap.

4.1. Gevolgenethiek

De methodiek die vooral veel aanhang heeft in de econo-
mie is de gevolgenethiek. Hierin wordt bekeken welke
gevolgen een bepaalde daad, zoals bijvoorbeeld handel
met voorwetenschap, heeft voor alle betrokken partijen.
Indien op een geaggregeerd niveau de gevolgen voor de
samenleving meer positief zijn dan negatief, dán is het
moreel verantwoord om handel met voorkennis vrij te
laten. Wanneer dit met aanzienlijke economische groei
gepaard zou gaan, is het namelijk een goede zaak voor de
samenleving als geheel. Het probleem zit in de vraag of
er een valide rekensom kan worden gemaakt, omdat het
gaat om vertrouwen in de markt en de daarmee samen-
hangende toekomstige kasstromen. Hoe het ook zij, wan-
neer het saldo van de gevolgen van de besluitvorming
positief blijkt te zijn, is de daad moreel verantwoord. 

4.2. Plichtenethiek

Een andere benadering is de plichtenethiek, die geba-
seerd is op het gedachtegoed van Kant. Hier kijkt men
niet naar de gevolgen van een daad, maar wordt de daad
zelf beschouwd. Kant betoogt dat op het moment dat een
daad universeel kan worden gemaakt en men allemaal
wil dat een bepaalde zienswijze wordt toegepast tegen de
achtergrond van respect voor minderheden, het dán moreel
verantwoord is. Oftewel, toegepast op het voorbeeld van

handel met voorwetenschap: de relevante vraag is niet of
men zelf gebruik wil maken van handel met voorkennis
maar of men het wenselijk vindt dat ook anderen daar
volop gebruik van maken. Omdat de meningen hierover
waarschijnlijk zullen verschillen geeft deze benadering
niet direct een kant en klare oplossing. Hier rest derhalve
een belangrijke taak voor de rechtsorde, in casu het OM
en de rechter.

4.3. Deugdenethiek

De derde benadering is de klassieke deugdenleer, geba-
seerd op de Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristote-
les. Zij keken noch naar de daad, noch naar de gevolgen
van een handeling, ze keken naar de persoon die de han-
deling verricht. Hierbij wordt de eis gesteld dat die per-
soon moet voldoen aan een aantal klassieke deugden. De
deugden zijn talrijk maar de hier te noemen belangrijk-
ste klassieke deugden zijn matigheid, voorzichtigheid,
rechtvaardigheid en excellentie. Ondanks het feit dat de
woorden voor zich spreken, zullen deze deugden toch
voor een ieder verschillend te interpreteren zijn. In het
geval van handel met voorwetenschap lijkt het vanuit
het deugden-ethische perspectief niet wenselijk dat indivi-
duen die beroepshalve een informatievoorsprong hebben
op de rest van de markt, dit uitbuiten door extravagante
bedragen te kunnen verdienen. Maar wat is extravagant? 

5. Conclusie

Wanneer wij de economische argumenten zoals genoemd
in paragraaf 3.1 en 3.2 overzien, constateren wij dat de
verwachte schade door de aantasting van het vertrouwen
in de markt op de middellange termijn aanzienlijk hoger
is dan de bespaarde agentschapkosten van de onderne-
ming. De analyse van Akerlof (1970) zoals eerder ver-
woord in paragraaf 3, toont aan dat handel met voorken-
nis leidt tot wantrouwen in de markt waardoor het prijs-
mechanisme wordt verstoord. Moral hazard knaagt aan
de fundamenten van de economische orde én de rechts-
orde. Een markteconomie zonder ethisch besef en sociale
controle is gedoemd zichzelf uit te hollen. De economi-
sche theorie en de wetenschappelijke benadering van
ethiek worden nog te veel als gescheiden disciplines opge-
vat. De recente ontwikkelingen op de financiële markten
maken pijnlijk duidelijk dat integratie van beiden weten-
schappen weer hoogst noodzakelijk is, zoals dat ten tijde
van Adam Smith en John Maynard Keynes altijd de
impliciete norm is geweest. We eindigen met Socrates,
die zei dat “het meesterschap over de ziel het juiste
model is voor het individu, maar ook voor een staat in
zijn geheel”.
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