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SAMENVATTING 

”Hoe autoriteiten toezicht moeten houden op ondernemingen” is een vraag die veel 

aandacht heeft gekregen van wetenschappers uit verschillende disciplines. Een prominente 

theorie over dit onderwerp is de “responsive regulation” theorie die suggereert dat 

autoriteiten het toezicht moeten aanpassen op de ondernemingen waarop zij toezicht 

houden, en dat toezicht het meest effectief is als het aansluit bij de motivaties van 

ondernemingen waarop toezicht wordt gehouden. Om “responsive regulation” te laten 

werken, is het essentieel te bepalen of bepaalde soorten ondernemingen of individuen beter 

reageren op bepaalde toezichtstrategieën. Voortbouwend op deze theorie bestudeer ik of 

ondernemingen zich beter aan de regelgeving houden en reageren op toezicht als zij 

economische motieven hebben om dit te doen. Ik focus specifiek op tijdshorizon en het 

gebruik van prestatieafhankelijke beloningen omdat deze bedrijfskenmerken geassocieerd 

zijn met de economische motivaties van ondernemingen. Met behulp van een unieke dataset 

van de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten, de Autoriteit voor Financiële 

Markten, laat ik zien dat lange-termijn georiënteerde ondernemingen zich beter aan 

regelgeving houden dan korte-termijn georiënteerde ondernemingen, en dat kleinere 

ondernemingen die verkoopmedewerkers en managers prestatieafhankelijke beloningen 

geven zich minder goed aan regelgeving houden. Verder vind ik bewijs dat lange-termijn 

georiënteerde ondernemingen beter reageren op toezicht: zij reageren beter op (i) feedback 

van een organisatie die toezicht houdt op zelfregulering en (ii) een ondersteunde houding 

van de toezichthouder in haar communicatie. De belangrijkste implicatie van het 

proefschrift is dat toezichthouders de verschillen in economische motivaties kunnen 

gebruiken om (i) vooraf verwachtingen te vormen over welke ondernemingen zich beter (of 

slechter) aan de regels houden en reageren op de toezichthouding, (ii) te beslissen op welke 

ondernemingen ze strenger (of minder streng) toezicht willen houden, en (iii) te beslissen 

welke houding ze willen signaleren in communicatie met de ondernemingen die onder 

toezicht staan.  

 




