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Trefwoorden: Fintech, duurzaamheid, sustainable development, compliance en corporate governance

1. Inleiding

Fintech, sustainability en compliance hebben als op zichzelf staande onderwerpen terecht 

veel aandacht vanuit de media, de wet- en regelgevers, het toezicht en de praktijk. Fintech en 

sustainability worden als heuse verandermotoren gezien en brengen transitie of zelfs 

revolutie mee. Deze zogenaamde disruptors hebben zeker raakvlakken, kunnen elkaar 

versterken en synergie creëren. Vreemd genoeg krijgen deze raakvlakken en de implicaties 

daarvan - ook voor de compliance functie - nog (te) weinig aandacht. In (internationale) 

rapporten over fintech of over duurzaamheid komt het ‘andere’ onderwerp niet of enkel 

globaal voor. Veel aandacht bestaat voor het feit dat we afstevenen op, of eigenlijk al mid-

denin, de Vierde Industriële Revolutie zitten, waarbinnen technologieën zich niet meer 

lineair, maar exponentieel ontwikkelen en de scheidslijn tussen het fysieke, biologische en 

digitale meer en meer vervaagt.1 Maar welke impact dit heeft of zou moeten hebben op 

sustainability specifiek in combinatie met de mogelijkheden van fintech voor de financiële 

sector blijft veelal on(der)belicht. Hoe komt het dat fintech en sustainablity (of zoals hierna 

gebruikt sustainable development) tot op heden twee losse ‘belevingswerelden’ lijken (par.2)? 

Wat zijn de raakvlakken? Wat of wie zijn de initiators voor verdere gezamenlijke ontwikkelin-

gen (par. 3)? En tot slot, wat betekent dit voor de compliance functie (par. 4)? In de onderstaan-

de paragrafen wordt op deze vragen ingegaan, waarbij ik dankbaar gebruik maak van het 

vierde nummer van 2018 van het Tijdschrift voor Compliance met als thema duurzaamheid 

om zo ook een brug te slaan met het onderhavige themanummer over fintech. 

2. Twee ‘werelden’ met hun eigen DNA-bases

2.1 Fintech

Fintech en sustainable development zijn hot topics en eenieder heeft er intussen een beeld 

bij. Desalniettemin volgt hieronder een korte schets van de desbetreffende kenmerken om ze 

binnen één kader te kunnen plaatsen waarna de raakvlakken en implicaties voor de compli-

ance functie kunnen worden aangestipt. Fintech (voluit financial technology) is innovatie op 

basis van technologie op het gebied van financiële diensten.2 Het gebruik van techniek binnen 

het financiële systeem is al langer gemeengoed, maar het groot aantal nieuwe technieken in 

combinatie met de nieuwe toepassingen (zoals blockchain en artificial intelligence) en de exponen-

tiële snelheid hiervan, zorgen voor disruptie. Fintech is nu een sector an sich en valt uiteen in 

deelsectoren, zoals regtech, insuretech, paytech en alternative 

finance. De overregulering na de financiële crisis in 2008, was 

een window of opportunity voor nieuwe start-ups die financiële 

diensten konden verlenen met een relatief lage kostenstructuur 

zonder het regelgevende juk zoals van toepassing op de meer 

traditionele spelers in de financiële markt en het uitgebreide 

toezicht daarop.3 Intussen doet de regulering en het toezicht 

ook zijn intrede in de fintechsector en bewegen de traditionele 

spelers zich nu veelal in hetzelfde speelveld. Op het gebied van 

compliance zijn de fintechs tegenwoordig eveneens onderwor-

pen aan strikte regelgeving (zoals PSD2, AML V, MIFID II, KYC en 
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de AVG). Het is heden ten dage voor de fintechs een uitdaging geworden om hierbinnen nog 

steeds voldoende ruimte te behouden voor innovatie. 

Een zestal kenmerken van fintech – of zoals in het hier aangehaalde VN-rapport ‘Fintech and 

Sustainable development. Assessing the implications’ ook wel de DNA-bases van fintech genoemd – 

blijkt vooralsnog in deze combinatie ‘eigen’ aan de fintechwereld. Dit zestal is relevant hier te 

vermelden om ze in een kader te kunnen plaatsen ten opzichte van de onderwerpen sustaina-

ble development en compliance. Kenmerkend voor fintech is:

(i) het hebben van een groot concurrentievermogen. Door de toetreding van fintech start-ups 

en de introductie van alternatieve producten en businessmodellen met lagere kostenstruc-

turen en meer keuzes ligt het concurrentievermogen hoog;

(ii) verbeterde toegang tot en decentralisatie van het financiële systeem. De technologie wordt 

onder meer gebruikt om betere inclusie voor banklozen en personen met beperkte 

toegang tot het financiële systeem te bewerkstelligen;

(iii) efficiëntie, snelheid en automatisering. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het 

gebruik van platformen waardoor ook de lagere kostenstructuur mogelijk wordt;

(iv) meer transparantie, accountability en samenwerking tussen (eco)systemen. Door geavan-

ceerde technologieën kan meer informatie worden gedeeld tussen bedrijven, consumen-

ten en regelgevers;

(v) verbeterd risicomanagement en risico-diversificatie; Door slim datagebruik kunnen 

risico’s beter worden geïdentificeerd, gekarakteriseerd en gespreid, en

(vi) een herdefiniëring van het begrip en de manieren waarop ‘waarde’ wordt bepaald en in 

de systemen verwerkt. Hierbij kan verder gekeken worden dan enkel cijfers, ook waar-

schijnlijkheidsschattingen en algoritmes kunnen bijvoorbeeld bij waardebepalingen 

worden meegenomen.4        

Bij de bovenstaande kenmerken geldt uiteraard wel dat hierbij soms barrières zijn opgewor-

pen door bijvoorbeeld uitgebreidere wet- en regelgeving, brede acceptatie van nieuwe 

technologieën of moeilijkheden met upscaling (zie par. 3.1). Fintech als zijnde een verandermo-

tor in de financiële sector is zeker in vergelijking met de wereld van sustainability relatief 

jong. Dit geldt ook voor de werkenden in de fintechsector die veelal een technische achter-

grond hebben. Het (postdoctorale) onderwijs heeft zelfs moeite om bij te benen en de 

jongeren de kwalificaties en vaardigheden bij te brengen die in de fintechsector gewild zijn. 

Ook al werk je niet als techneut, enige kennis ervan is wel vereist.5 Dit geldt eveneens voor de 

compliance officer zoals verder uitgewerkt onder paragraaf 4. Daarbij kan het legal frame-

work moeilijk bijblijven, terwijl een wisselwerking 

tussen innovatie en wetgeving van belang is, onder 

meer om te voorkomen dat nieuwe partijen dit 

wettelijk kader en het toezicht daarop proberen te 

omzeilen.   

2.2 Sustainable development

Duurzaamheid of in andere woorden sustainable 

development is gelijk aan fintech intussen een 

enorme verandermotor van de financiële sector.6 

Maar de discussie omtrent duurzaamheid en 

duurzame ontwikkeling an sich bestaat al geruimere 

tijd. Zo werd in het rapport ‘Our Common Future’ van 

een milieu gerelateerde VN-Commissie in 1987 al 

gesteld dat het prima is om in de eigen welvaart te 

voorzien, maar dat het niet ten koste mag gaan van 

de welvaart van anderen.7 Overheidsbeleid en de 

mogelijke introductie van nadere regelgeving zijn 

bepalende factoren voor de mate waarin, de snelheid 

waarmee en de wijze waarop duurzaamheid verder 

wordt ingebed in de financiële sector. 8 Door de 

Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord 

van Parijs is nu een enorme versnelling te zien.9 

Financiële prestaties worden niet meer als enkel 

relevant gezien en de term sustainable finance is niet 

meer weg te denken uit de financiële sector. Het 

aanbod van duurzame financiële producten en 

diensten explodeert en niet-financiële verslaggeving 

4 UNEP, Fintech and Sustainable development. 
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5 B.P. Dijkstra en S.K.L. Verspeek, ‘Fintech: 

meer innovatie, meer regelgeving? Verslag 

symposium ‘NEW Legal Thinking on 

Fintech’’, Tijdschrift Financieel Recht in de 

Praktijk, februari 2020, p.44-47.
6 Sustainable Finance Lab, De duurzame belofte 

van fintech, 4 december 2018. https://

sustainablefinancelab.nl/de-duurzame-belof-

te-van-fintech/.
7 D. Mijnheer, ‘Hoe geef je als financiële 

instelling handen en voeten aan een echt 

duurzaamheidsbeleid. Interview met Piet 

Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij ASN 

bank’, Tijdschrift voor Compliance juli 2018, p. 

240-246; United Nations, Report of the World 

Commission on Environment and Development: Our 

Common Future, 1987.
8 R.J. Gruijters en J. Hogenbrik, ‘Gedragstoe-

zicht en de duurzaamheidstransitie in de 

financiële sector’, Tijdschrift voor Compliance 

juli 2018, p. 250-257.
9 Zie https://www.un.org/sustainabledevelop-

ment/sustainable-development-goals/ en 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_

nov_2015/application/pdf/paris_agreement_

english_.pdf.
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wint aan aandacht en navolging.10 Het duurzame vliegwiel in de maatschappij is op gang 

gekomen en alle substantiële actoren in de financiële sector zijn met duurzaamheid bezig.11 

Was het in de financiële wereld eerst een vrijwillige exercitie, door een verschuiving in het 

consumentengedrag (veelal door de millenniums) worden bedrijven gedwongen een draai te 

maken in hun businessmodel en loopt ook de klimaatwet door deze ontwikkelingen heen.12 

De drie belangrijke drijfveren om duurzame keuzes te maken zijn (i) omdat het moet, (ii) men 

het wil, of (iii) het loont. De balans tussen de typen motivaties varieert door de tijd heen en 

hangt af van de betrokkenen. Consumenten beleggen vaak duurzaam omdat ze het willen en 

naar bedrijven toe is de overheid nu op dwingende maatregelen gaan inzetten (zoals met de 

klimaatwet) en ook de (Europese) toezichthouders nemen duurzaamheid in hun beleidsagen-

da’s op.13 Nu de wil voor sustainable development gemeengoed wordt en steeds meer actoren 

binnen de financiële sector hierbij betrokken zijn, geldt voor deze transitiemotor ook een 

‘eigen’ combinatie van kenmerken, ofwel een ‘DNA-base’ met na te streven doelen:

(i) inclusieve welvaart voor allen. Dit impliceert vermindering van de ongelijkheid en het 

voorzien in de basisbehoeften van eenieder;

(ii) solidariteit. Binnen en tussen (internationale) gemeenschappen en naties is solidariteit 

juist ook in tijden van rampspoed benodigd;

(iii) meer productiviteit met natuurlijke hulpbronnen en betaalbare toegang tot deze 

bronnen;

(iv) sociale, economische en ecologische veerkracht en stabiliteit mede gelet op de ecologische 

grenzen van de planeet;

(v) verbeterde circulariteit binnen de industrie op het gebied van grondstoffen, energie, 

arbeid en data informatie; en

(vi) bevordering van besluitvorming met inachtneming van de belangen van toekomstige 

generaties.14

De financiële sector heeft door haar maatschappelijke functie een belangrijke rol in de 

sustainability transitie. Geld is immers het middel om particulieren en bedrijven te onder-

steunen om hun (sustainable) doelen te realiseren. Met name van banken wordt verwacht dat 

zij hierin een voortrekkersrol nemen. De kennis die zij zelf bij het verduurzamen opdoen 

kunnen ze mede gebruiken bij het adviseren van hun particuliere en bedrijfsmatige klanten. 

Duurzaam belegd vermogen lijkt de stan-

daard te worden, maar de grote traditionele 

banken kunnen hierin niet zomaar in één 

keer veranderen door onder andere legacy, 

hun maatschappelijke rol en eventueel 

gevaar voor systeemrisco’s. Het is voor hen 

een kwestie van doseren van de transitie.15   

3. Raakvlakken tussen fintech en 
sustainable development

3.1 ‘Verbinders’, ‘versnellers’ en  
‘vertalers’ benodigd 

De fintechs hebben als relatief ‘jonge’ 

ondernemingen niet te maken met legacy 

issues, hoeven minder te doseren in de 

transitie en de nieuwe technologie van de 

fintechs biedt legio sustainable mogelijkhe-

den. Toch is het gros van de fintech-bedrijven 

niet bezig met de duurzaamheidstransitie en 

de economische kansen die het daarbij 

biedt.16 Uit een recente analyse van het World 

Economic Forum en PwC bleek ook dat de 

meeste fintech-startups geen uitgesproken 

focus hebben op duurzaamheid.17 Dit is 

vreemd, want bij de inrichting en implemen-

tatie van nieuwe financiële technologieën 

moet ook worden nagedacht over de te stellen 

waarden binnen deze technologieën en de 

implicaties hiervan.18 Wellicht komt hier toch 

naar voren dat het twee ‘belevingswerelden’ 

met een eigen ‘DNA-base’ betreft en dat bij 

10 R.J. Gruijters en J. Hogenbrik, ‘Gedragstoe-

zicht en de duurzaamheidstransitie in de 

financiële sector’, Tijdschrift voor Compliance 

juli 2018, p. 250-257.
11 R.L.M. Kooloos, ‘Hoe draagt de financiële 

wereld bij aan een duurzame toekomst’, 

Tijdschrift voor Compliance juli 2018, p. 258-261.
12 https://www.vvponline.nl/nieuws/fintech-en-

duurzaamheid-nog-te-weinig-gecombineerd.
13 De Nederlandsche Bank, Visie op Toezicht 

2018-2022 (https://www.dnb.nl/binaries/

DNB%20VoT%202018%202022_tcm46-

366240.pdf?2020030211 ); Autoriteit 

Financiële Markten, AFM Strategie 2020-2022 

(file:///C:/Users/39778jga/AppData/Local/

Microsoft/Windows/INetCache/IE/NXOC-

6MOA/strategie_2020_2022.pdf). 
14 UNEP, Fintech and Sustainable development. 

Assessing the implications, december 2016, p. 23.
15 R.L.M. Kooloos, ‘Hoe draagt de financiële 

wereld bij aan een duurzame toekomst’, 

Tijdschrift voor Compliance 2018, afl. 4, p. 

258-261.
16 Sustainable Finance Lab, De duurzame 

belofte van fintech, 4 december 2018. https://

sustainablefinancelab.nl/de-duurzame-belof-

te-van-fintech/.
17 Building Block(chain)s for a Better Planet 
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with PwC and Standford Woods Institute for 

the Environment.
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duurzaamheid-nog-te-weinig-gecombineerd.
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voorkeur comfortabel binnen de eigen wereld wordt gebleven. Worden de hierboven vermelde 

combinatie van kenmerken van fintech en sustainable development naast elkaar gezet, dan is 

cohesie mogelijk en kunnen de twee verandermotoren elkaar juist versterken. In figuur 1 zijn 

de kenmerken van de fintechsector en de wereld van sustainable development tegenover 

elkaar gezet.  

Figuur 1. Fintech versus en in combinatie met sustainable development19

Enkele mogelijke verbindingen zijn (niet-limitatief) met stippellijntjes weergegeven. Zo kan 

bijvoorbeeld verbeterd risicomanagement en risicodiversiteit op basis van betrouwbaardere 

data verzameld met geavanceerde technologie besluitvorming met inachtneming van toekom-

stige generaties vergemakkelijken. Andersom van sustainable development naar fintech, 

vergemakkelijk solidariteit tussen ecosystemen het aansluiten van de banklozen op het 

financiële systeem. Of als laatste voorbeeld: kan een verbeterd concurrentievermogen met 

alternatieve producten en businessmodellen bijdragen aan meer sociale, economische 

veerkracht en stabiliteit. Het is nu zoeken naar datgene wat de twee werelden met elkaar kan 

verbinden en gewenste ontwikkelingen kan versterken. Wat en wie zijn de ‘verbinders’, 

‘versnellers’ en ‘vertalers’ tussen fntech en sustainable development? Mogelijke ‘verbinders’ 

en ‘versnellers’ kunnen allereerst in de technologieën worden gezocht (zie figuur 1.). Block-

chain, Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) worden genoemd als mogelijke DNA-

connectoren. IoT en AI moeten ervoor zorgen dat fysieke (al dan niet vanuit natuurlijke 

bronnen) goederen, machines en infrastructuren tot leven komen door met elkaar te 

interacteren en in real time op elkaar te reageren. Blockchaintechnologie in samenhang met 

smart contracts en distributed ledger technologie kan vervolgens de activa en processen uit de 

reële economie veilig koppelen aan het financiële systeem.20 Uiteraard is hier ook kritiek op 

en zijn de technologieën wellicht nu nog niet volwassen genoeg of voldoende breed geaccep-

teerd om daadwerkelijk voor een versnelling en verbinding tussen beide transities in de 

financiële wereld te zorgen.21 Voorts worden wettelijke of regelgevende belemmeringen, 

noodzakelijk opschaling van de technologieën, privacy-issues en het gebrek aan industrie 

brede standaarden ook opgevoerd als nog te overwinnen obstakels.22 Uiteindelijk doel is dat de 

technologische innovaties van fintech duurzame oplossingen bieden voor de belangrijkste 

functies van het financiële systeem (zoals het 

verplaatsen, opslaan, ruilen, lenen en risico gerela-

teerd beoordelen van geld of een andere vorm van 

waarde) en daarnaast bijdragen aan verdere welvaart 

voor mens en planeet.23 Een klein concreet voorbeeld 

is dat als een bank ergens ter wereld een investerings-

project doet, dan kan via de bijbehorende blockchain 

worden bijgehouden hoeveel kiloton CO2 is gebruikt 

of hoeveel palmolie.24 De tweede ‘verbinder’, 

‘versneller of ‘vertaler’ betreft de corporate gover-

nance binnen en tussen organisaties (zie figuur 1). 

Bijvoorbeeld door middel van governance structuren, 

codes en gedrag kan de ‘wereld’ van fintech meer 

met sustainable finance in contact worden gebracht 

en de combinatie worden benut. Cruciaal zijn hierbij 

de personen die deze rol binnen de corporate 

governance structuur op zich nemen en in het kader 

van de onderhavige bijdrage doel ik dan meer in het 

bijzonder op de rol van de compliance officer, zoals 

in paragraaf 4 verder toegelicht. 

19 Afgeleid van UNEP, Fintech and Sustainable deve-

lopment. Assessing the implications, december 

2016.
20 UNEP, Fintech and Sustainable development. 

Assessing the implications, december 2016, p. 24.
21 World Economic Forum, Building Block(chains) 

for a Better Planet, September 2018.
22 UNEP, Fintech and Sustainable development. 

Assessing the implications, december 2016,
23 J. Armour (e.a.), Principles of Financial 

Regulation, Oxford: University Press 2016, p. 

24. 
24 Mijnheer, ‘Hoe geef je als financiële 

instelling handen en voeten aan een echt 

duurzaamheidsbeleid. Interview met Piet 

Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij 

ASN-bank’, Tijdschrift voor Compliance 2018, afl. 

4, p. 240-246.
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3.2 Waar wordt de connectie wel gelegd?

Hoewel de mogelijke cohesie en voordelen van interactie tussen fintech en sustainable 

development langzamerhand bekender en onderkend worden, bestaat hiervoor nog weinig 

aandacht. Onderzoeken en publicaties over de gezamenlijke thema’s zijn schaars, in tegenstel-

ling tot de veelvoud aan informatie over de thema’s in een aparte setting. De Europese 

Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ofwel de ESMA) 

heeft bijvoorbeeld een uitgebreide strategie voor sustainable finance, maar daar wordt niet of 

nauwelijks ingegaan op de mogelijkheden in samenhang met fintech.25 Zo ook bij de in 2016 

opgerichte EU High-Level expert group on sustainable finance. Op verzoek van de EU-commis-

sie hebben zij aanbevelingen geformuleerd die vertaald zijn in het ‘EU Action Plan: Financing 

Sustainable Growth’. Het plan voorziet in ontwikkelingen voor onder andere duurzame 

financiering, aanscherping van verslaggevingsvereisten, een duurzaamheidslabel voor 

financiële producten en integratie van duurzaamheid in het mandaat van verschillende 

European Supervisory Authorities.26 Zowel in het actieplan als in de aanbevelingen blijven de 

mogelijkheden van sustainable finance in samenhang met fintech onbenoemd of slechts 

terloops vermeld.27 Intussen is onder de term Fintech for Sustainable Finance (Ft4SD) hierin 

voorzichtig wel enige vooruitgang zichtbaar.28 Zo brachten in 2016 de Verenigde Naties 

binnen het milieuprogramma (UNEP) het rapport ‘Fintech and Sustainable Development’ uit.29 

Hierboven is reeds stil gestaan bij de combinatie van kenmerken van en verbindingen tussen 

de twee transities zoals aangegeven in dit rapport. Voorts staat het rapport uitgebreid stil bij 

het gegeven dat het nu het momentum is voor de fintechs om de fintechrevolutie ten voordele 

van mens en de planeet om te draaien en te voorkomen dat de heersende financiële paradig-

ma’s zoals korte termijn focus en shareholdersvalue nog altijd de heersende waarden 

blijven.30 De Fintech Taskforce van de 

University of Cambridge publiceerde in 2017 

het rapport ‘Catalysing Fintech for Sustainability: 

Lessons from multi-sector innovation’ waarin 

wordt aangegeven dat sector overstijgende 

innovatie niet snel vanuit zichzelf gebeurt. 

Gelijk aan de UNEP geeft de Fintech Taskforce 

aan dat katalysatoren zijn benodigd om 

sector overstijgende innovatie tussen 

multinationals, financiële instellingen en 

start-ups te realiseren.31

Zijn er in Nederland al ontwikkelingen op dit 

gebied? Vanuit de Nederlandse politiek en 

het bedrijfsleven geïnitieerd, bestaat het 

programma Smartindustry dat erop is 

gericht om de Nederlandse industrie en 

bedrijfssectoren slimmer en efficiënter te 

maken door digitalisering en nieuwe 

technologische ontwikkelingen. In hun 

implementatieagenda 2018-2021 is ook 

aandacht gevraagd voor duurzaamheid in 

samenhang met Fintech.32 Evenals dit 

langzamerhand bij andere aan fintech of 

duurzaamheid gerelateerde organisaties 

gebeurt zoals bijvoorbeeld bij Holland 

Fintech en het Sustainable Finance Lab.33 De 

eerste voorzichtige stappen zijn gezet. 

4. De implicaties voor compliance 

Wat zijn de implicaties voor het vakgebied 

compliance bij samenkomst van deze twee 

‘werelden’ en waar kan de compliance officer 

vanuit zijn functie en persoon bijdragen?34 

Hieronder een korte schets waar compliance, 

fintech en sustainable development binnen 

de onderneming kunnen samenkomen en 

hoe hier door compliance op geacteerd kan 

worden. Daarna ter illustratie enkele 

concrete voorbeelden. De consument en ook 

25 ESMA, Strategy on Sustainable Finance, 

ESMA22-105-1052, 6 februari 2020.
26 R.J. Gruijters en J. Hogenbrik, ‘Gedragstoe-

zicht en duurzaamheidstransitie in de 

financiële sector’, Tijdschrift voor Compliance 

2018, afl. 4, p. 250-257.  
27 EU High-Level Expert Group on Sustainable 

Finance, Final Report 2018 Financing a 

Sustainable European Economy, 31 januari 2018; 

EU Commission, Action Plan: Financing 

Sustainable Growth, COM/2018/097 final, 8 

maart 2018.
29 Sustainable Finance Lab, De duurzame belofte 

van fintech, 4 december 2018. https://

sustainablefinancelab.nl/de-duurzame-belof-

te-van-fintech/.
30 UNEP, Fintech and Sustainable development. 

Assessing the implications, december 2016.
31 Sustainable Finance Lab, De duurzame belofte 

van fintech, 4 december 2018. https://

sustainablefinancelab.nl/de-duurzame-belof-

te-van-fintech/.
32 University of Cambridge Institute for 

Sustainability Leadership (CISL). (2017, 

October). Catalysing Fintech for Sustainability: 

Lessons from multi-sector innovation. Cambridge, 

UK: Cambridge Institute for Sustainability 

Leadership.
33 Smart Industry, Implementatieagenda 

2018-2021 (https://smartindustry.nl/

wp-content/uploads/2019/03/SI-implementa-

tieagenda-2018-DEF-LR.compressed.pdf) .
34 Holland Fintech, Sustainable and social finance 

essentials, 18 januari 2018 (https://hollandfin-

tech.com/2018/01/sustainable-social-finance-

essentials/; Sustainable Finance Lab, De 

duurzame belofte van fintech, 4 december 

2018. https://sustainablefinancelab.nl/
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de andere stakeholders stellen steeds zwaardere eisen aan het duurzaamheidsbeleid van de 

ondernemingen waarvan zij diensten en producten afnemen. Hetzelfde geldt voor investeer-

ders en hun investeringsportefeuille. Dit gegeven heeft een grote impact op het businessmo-

del van de onderneming en daarmee ook op de compliance functie. De compliance officer 

moet zich bewust zijn van deze veranderingen, waar nodig van rol veranderen of deze juist 

heel bewust nemen. Belangrijk voor de compliance functie is om te doorgronden om welke 

motieven de onderneming specifiek duurzaamheid op de agenda zet en hoe de uitvoering van 

de eigen rol daarop moet worden afgestemd. Wettelijke regels vergen immers een andere 

invulling dan louter ethische overwegingen en vraagstukken.35 Precies hetzelfde geldt voor 

fintech, ook daar gaan de technologische veranderingen dusdanig snel dat het traditionele 

businessmodel verandert. Omdat de ontwikkelingen op beide gebieden in steeds hoger tempo 

gaan, is het belangrijk dat de compliance vroeg in het proces wordt betrokken. Wellicht 

vroeger dan gewend, maar als compliance te laat wordt betrokken, kan het zo zijn dat 

onvoldoende over zaken zoals integriteitsrisico’s worden nagedacht en compliance toch op de 

rem moet trappen en de 1e lijn een aantal stappen terug in het proces nog aanpassingen moet 

maken of dat een project in zijn geheel stop wordt gezet. Tijdige betrokkenheid van compli-

ance is van belang om in een vroeg stadium van het proces de juiste link te kunnen maken 

tussen verschillende vormen van integriteit en techniek.36 Hierbij is enige kennis over de 

actuele ontwikkelingen vanuit compliance van belang. De innovatiegolven gaan steeds sneller 

en hierdoor is het binnen de organisatie daar waar nodig en gewenst kunnen meepraten over 

fintech en sustainable development van groot belang.37 De compliance officer hoeft geen 

techneut te worden, maar zal wel in diens onderneming nieuw te gebruiken technieken 

moeten kunnen beoordelen om de daarmee samenhangende regulatory risks te managen. 

Precies hetzelfde geldt als de directie ineens specifieke klimaatdoelen gaat stellen. Compli-

ance moet hierop alert zijn, er begrip van hebben en de directie erop aanspreken dat de 

gestelde doelen ook daadwerkelijk worden behaald en dat het ‘landt’ in de interne processen. 

Alle afdelingen zullen moeten meedoen in de gewenste transities en daarin heeft compliance 

een belangrijke brugfunctie.38 De compliance officer moet de vertaalslag maken van technolo-

gie en sustainable development naar integriteit, 

gedrag, wet- en regelgeving en ook andersom 

geredeneerd. Behalve ‘vertaler’ is de compliance 

officer ook ‘verbinder’. Juist bij disrupties is een 

nieuwe manier van werken en samenwerken buiten 

de organisatie (met onder andere de overheid, 

bedrijfsleven en wetenschap) en binnen de organisa-

tie van belang. Door het samenwerken van de 

disciplines compliance, sustainability en fintech 

komt men tot betere resultaten.39 

Alhoewel de wettelijke regulering van de compliance 

functie en de positie van de compliance officer geen 

fraai coherent geheel lijken te vormen, is de 

compliance officer in tijden waarin de veranderingen 

steeds sneller gaan wel een spin in het web, kan 

vooroplopen en fintech met sustainable development 

verbinden.40 Ter illustratie twee voorbeelden die 

reeds vanuit het vakgebied worden benoemd, zijnde 

de niet-financiële verslaggeving en de informatiever-

schaffing aan de consument. Vanaf verslagjaar 2017 

is de wetgeving over niet-financiële informatie in het 

bestuursverslag aangescherpt en aspecten van 

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn nu verplicht onderdeel.41 Hieron-

der valt ook het beschrijven van het bedrijfsmodel en 

de (technische gerelateerde) risico’s. Voor de afdeling 

compliance is hierin een rol weggelegd in samen-

hang met de afdeling verslaggeving en de disciplines 

fintech en sustainable development binnen de 

organisatie. De afdeling compliance is verantwoorde-

lijk om bekend te zijn met alle relevante wet- en 

regelgeving, dus ook op het gebied van duurzaam-

heid en fintech. Derhalve is het handig als de 

betreffende afdelingen tijdig met elkaar in contact 

komen om afspraken te maken hoe invulling te 

geven aan rapportage over niet-financiële informatie 

35 In de onderhavige bijdrage is onderkend dat 

de compliance officer, de compliance functie 

en de discripline compliance niet hetzelfde 

zijn, maar omwille van de leesbaarheid is 

geen strikt onderscheid gemaakt in het 

gebruik van de woorden.
36 J. Blauw, ‘Redactioneel. Duurzaamheid & 

Klimaat’, Tijdschrift voor Compliance 2018, afl. 

4, p.239.
37 Nederlands Compliance Instituut, ‘Hoe 

kunnen compliance en FinTech elkaar 

versterken?’, 5 november 2018 (https://www.

compliance-instituut.nl/hoe-kunnen-compli-

ance-en-fintech-elkaar-versterken/).
38 B.P. Dijkstra en S.K.L. Verspeek, ‘Fintech: 

meer innovatie, meer regelgeving? Verslag 

symposium ‘NEW Legal Thinking on 

Fintech’’, Tijdschrift Financieel Recht in de 

Praktijk 2020, afl. februari 2020, p.44-47.
39 D. Mijnheer, ‘Hoe geef je als financiële 

instelling handen en voeten aan een echt 

duurzaamheidsbeleid. Interview met Piet 

Sprengers, hoofd Duurzaamheid bij 

ASN-bank’, Tijdschrift voor Compliance 2018, afl. 

4, p. 240-246.
40 W.E.C. Scheepens. ‘Compliance experts en 

duurzaamheidsmanagers moeten meer 

samenwerken’, Tijdschrift voor compliance 2018, 

afl. 4, p. 262-266.
41 F.M.A. ‘t Hart, ‘De compliancefunctie’, in: M. 

Jurgen en R. Stijnen (red.), Compliance in het 

financieel toezichtrecht, Deventer: Wolters 

Kluwer 2018, p. 49-72.
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om te voldoen aan de wet- en regelgeving.42 Een ander topic is het risico dat de financiële 

consument onvoldoende centraal staat bij informatieverstrekking over en ontwikkeling van 

producten en diensten met een duurzaam en fintech gerelateerd karakter. Van belang is dat 

de consument een weloverwogen keuze kan maken met voldoende informatie over de 

financiële aspecten van het product, de duurzame kenmerken en ook het technische gebruik 

daarvan43 Fintech, sustainable development, zorgplicht en klantbelang centraal, ofwel 

compliance komt hier samen waarbij telkens door alle disciplines onderling en zeker naar de 

klant toe de vertaalslag hard nodig is. Als ‘vertaler’ en ‘verbinder’ kan de compliance officer 

hier een belangrijke bijdrage leveren.

5. Conclusie

Fintech en sustainable development, beiden verandermotoren die disrupterend werken voor 

de financiële sector. Het potentieel is groot, zeker als beide worden gecombineerd. Dit gebeurt 

echter nog verrassend weinig zoals hierboven uitgebreid weergegeven. Cohesie tussen beide 

werelden is mogelijk en ze kunnen elkaar versterken, mits handig gebruik wordt gemaakt van 

de lijnen die er onderling lopen (zie figuur 1). De verbinding kan worden gemaakt door de 

technologie (bijvoorbeeld blockchain, AI en IoT), maar juist ook door relevante personen in de 

governance structuur van organisaties, in casu de compliance officer. Vanuit breder perspec-

tief is ook meer interactie tussen (technische) innovatie en regulering van belang en nieuwe 

manieren van samenwerken tussen bijvoorbeeld ondernemingen, verschillende sectoren en 

de overheid. Kijken we naar de corporate governance structuur van organisaties, dan is het 

juist compliance die de verbinding en vertaalslag tussen fintech en sustainable development 

kan maken en kan bijdragen aan sustainable fintech of fintech for sustainable development 

(Ft4D). 

42 Als gevolg van EU Directive 2014/95 

‘Bekendmaking van niet-financiële informa-

tie en informatie inzake diversiteit’. CHECK
43 A.E.M. Kamps-Roelands en R. Linthorst, 

‘Ruim baan voor niet-financiële informatie 

in bestuursverslag’, Tijdschrift voor Compliance 

2018, afl. 4, p. 267-269.
44 R.J. Gruijters en J. Hogenbrik, ‘Gedragstoe-

zicht en duurzaamheidstransitie in de 

financiële sector’, Tijdschrift voor Compliance 

2018, afl. 4, p. 250-257. 


