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SAMENVATTING 

VERTROUWEN GEBASEERD TOEZICHT 

 

Een fundamentele vraag voor zowel sociale wetenschappers als beleidsmakers is of 

autoriteiten vertrouwen kunnen plaatsen in degenen op wie ze toezichthouden. Kunnen 

autoriteiten verwachten dat individuen en organisaties voldoen aan regelgeving, en hen als 

gevolg minder intensief monitoren? Deze dissertatie onderzoekt op vertrouwen gebaseerd 

toezicht; een type toezicht waarbij toezichthouders de intensiteit van monitoring 

verminderen op basis van positieve verwachtingen omtrent compliance. Het proefschrift 

bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 bespreek ik relevante literatuur met betrekking 

tot vertrouwen, regelgeving en compliance, en kom ik tot een definitie van op vertrouwen 

gebaseerd toezicht. Hoofdstuk 2 ontwikkelt een spel theoretisch model dat analyseert hoe 

naleving van belastingwetgeving wordt beïnvloed door regels die het mogelijk maken om 

vertrouwen te ontwikkelen. De belangrijkste bevinding is dat op lange termijn gerichte 

actoren vertrouwen niet misbruiken. Hoofdstukken 3 en 4 maken gebruik van compliance 

data met betrekking tot financiële intermediairs in Nederland. De studies onderzoeken hoe 

non-compliance van financiële intermediairs geassocieerd is met hun (i) perceptie van 

procedurele fairness van regelgeving, (ii) lidmaatschap van zelfregulerende organisatie van 

de industrie, en (iii) connecties met brancheorganisaties en organisaties gericht op 

kwaliteitsverbetering. Hoofdstukken 2, 3 en 4 beschrijven hoe vrijwillige compliance van 

regelgeving kan worden beïnvloed door factoren die hun oorsprong vinden in de actor 

(disconteringsvoet), de regelgevende instantie (procedural fairness), en andere actoren 

(zelfregulering door de industrie, industrie connecties). Een primaire implicatie voor de 

praktijk is dat bij op vertrouwen gebaseerd toezicht toezichthouders vanuit factoren als deze 

verwachtingen kunnen vormen ten aanzien van vrijwillige compliance en de gewenste mate 

van monitoring. Hoofdstuk 5 sluit af met een samenvatting en suggesties voor toekomstig 

onderzoek. 

 


