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RABO EN HET THREE LINES OF 
DEFENCE MODEL

Internal auditing:

Prof.dr. Leen Paape RA RO CIA: Uw co-

lumnist had zijn bijdrage al geschreven maar besloot 

nog even een nachtje te slapen over zijn bijdrage. Het 

kon nog scherper en beter. Na een nachtje slapen brak 

de dag aan dat Rabo internationaal aan de schandpaal 

werd genageld. Vervolgens besloot ik de betreffende 

rapporten van DNB, de Amerikaanse Commodity Futu-

res Trading Commission (CFTC) en de Engelse Financial 

Conduct Authority (FCA) er eens op na te lezen. Ontluis-

terend was het woord dat collega Nyenrode hoogleraar 

Marcel Pheijffer gebruikte. Ik kon niet anders dan zijn 

woordkeuze volledig onderschrijven. Het FD van 31 okto-

ber noemde het een ‘foutenfestival van aarzelen en  

negeren’. 

Rabo gebruikt, zoals vele financiële instellingen, het 

sinds een aantal jaren door diverse instanties en organi-

saties gepropageerde ‘three lines of defence’ model. De 

eerste lijn is het management zelf, de tweede lijn wordt 

gevormd door functies zoals risicomanagement en com-

pliance en de derde lijn is de interne accountantsdienst/

internal audit. Tezamen dienen deze drie lijnen een ro-

buust bouwwerk te vormen waarmee problemen tij-

dig kunnen worden voorkomen dan wel gesignaleerd en 

aangepakt. Niet dus. DNB schrijft zuinigjes dat deze drie 

‘onvoldoende effectief gefunctioneerd’ hebben. Een un-

derstatement van enige omvang wat mij betreft. Alle 

drie de functies uit de tweede en derde lijn krijgen ervan 

langs en er dient gewerkt te worden aan versterking er-

van. Rabo mag dat niet eens zelfstandig doen, nee, ‘met 

behulp van externe experts…’. Terecht wat mij betreft. 

Op het moment dat Rabo mee ging doen aan het  

Euribor- en Libor-panel werd nagelaten een risicoanaly-

se uit te voeren. Het gaat om biljoenen constateert DNB 

dus ‘het had voor de hand gelegen’. Zelfs nadat inter-

ne en externe signalen kwamen dat er mogelijk wat mis 

was met de processen om de Libor- en Euribor-rente 

te bepalen, werd nagelaten gericht onderzoek te doen. 

Zelfs nadat toezichthouders vragen gingen stellen wer-

den geen adequate maatregelen getroffen. Een accoun-

tant krijgt – soms tot vervelens toe – met de paplepel in-

gegoten dat functiescheiding een groot goed is. Echter, 

niets belette Rabo om de functie van ‘submitter’ en ‘han-

delaar’ in één hand te leggen. Willens en wetens heeft 

Rabo dit met voeten getreden, terwijl de interne accoun-

tantsdienst van Rabo toch wel degelijk een groot aan-

tal goed opgeleide registeraccountants in haar midden 

heeft. 

De complianceafdeling heeft vijf jaar lang geen hand uit-

gestoken naar het proces waarbij Euribor en Libor wer-

den bepaald. De auditdienst van Rabo (ARG) consta-

teerde dat wel, maar dat leidde ook niet tot enige actie 

van betekenis. Er werd zelfs vastgesteld door ARG dat 

het ontbrak aan kennis van de relevante regelgeving bij 

de complianceafdeling. Alweer, actie werd niet onderno-

men. Helaas, ook de operational risk managementfunc-

tie heeft het betreffende proces nimmer in haar vizier ge-

had. 

Na het bovenstaande hoeft het geen bevreemding te 

wekken dat ARG ook de nodige missers heeft gemaakt. 

Ook ARG had het proces niet in haar risicoafwegingen 

meegenomen. In 2011 werd nog als oordeel ‘adequa-

te’ afgegeven. In het licht van de boete van bijna € 800 

miljoen euro komt dat wat vreemd over. ‘Ter geruststel-

ling’, het oordeel betrof slechts de opzet en niet de wer-

king… Gelukkig heeft ARG wel gewezen op het gebrek 

aan functiescheiding maar die constatering – die her-

haalde malen werd gedaan – heeft nimmer geleid tot eni-

ge follow-up. Tot overmaat van ramp kon dus de terechte 

constatering jarenlang onbestraft blijven. Toen uitein-

delijk onderzoeken werden uitgevoerd naar de mogelij-

ke tekortkomingen rondom dit proces, werd ARG er niet 

bij betrokken. Robuust kan dit bouwwerk dus niet wor-

den genoemd.

Natuurlijk treft het management de grootste blaam. In 

het rapport van de CFTC worden de emailteksten die 

‘submitters’ en ‘handelaren’ met elkaar uitwisselden let-

terlijk vermeld. Ik kreeg een déjà vu gevoel. Had ik dit 

soort teksten niet eerder gelezen naar aanleiding van de 

internetcrisis in het begin van deze eeuw? Credit rating 

agencymedewerkers en medewerkers van banken schre-

ven elkaar open en bloot dat ze weer iemand in de boot 

hadden genomen en dat ze ‘shit’ hadden verkocht. Bij 

het lezen bekroop mij een uiterst ongemakkelijk gevoel. 

Zouden die medewerkers zich nu nooit de vraag hebben 

gesteld: ‘Wat als deze teksten onder de ogen komen van 

derden?’ Waarschijnlijk niet. Wat mij betreft hadden de 

onderzoekers de namen van de schrijvers van de mails 

mogen vermelden. Met pek en veren aan de schand-

paal, ter lering en – weinig – vermaak. Nu zijn ze vertrok-

ken bij de bank met medeneming van hun bonussen en 

zelfs nog met een vertrekregeling waarvan DNB stelt dat 

Het three lines of defence model zorgde bij Rabo niet voor een robuust bouwwerk om de problemen 
tijdig aan te pakken. Is dit het failliet van het model? 
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deze niet voldoet aan het principe ‘no reward for failure’. 

Zwijggeld? De toezichthouders hebben de bank opge-

dragen daar alsnog werk van te maken en vervolging van 

betrokkenen is nog steeds mogelijk. 

Wat leert ons dit alles? Niets nieuws onder de zon zal de 

cynicus zeggen. Banken hebben nog niets geleerd van 

eerdere fouten. Betrokken medewerkers komen er gena-

dig van af. Waarschijnlijk is het falen collectief en daar-

mee zo wijdverspreid dat kaalslag binnen Rabo het ge-

volg zou kunnen zijn. Dat het zo lang heeft kunnen 

voortduren is vooral schokkend. Het management heeft 

vroegtijdig signalen ontvangen maar niet tijdig en ade-

quaat ingegrepen. De eerste lijn faalde hopeloos. Het 

‘three lines of defence’ systeem veronderstelt dat dan de 

tweede of derde lijn dat manco opvangt. Niets is minder 

waar gebleken. 

Persoonlijk heb ik nooit geloofd in het robuuste van dit 

systeem en ik kan nu mijn gelijk claimen. Tot vrolijkheid 

stemt het geenszins. Als de eerste lijn faalt, zullen ook de 

tweede en derde lijn dat niet kunnen opvangen was mijn 

overtuiging. Ik ben daarin gesterkt, helaas. De vraag is 

nu of dit een incident is waarop het model niet mag wor-

den afgerekend. Ik ben bang dat het geen incident is, als 

het bij Rabo zo ging waarom zou het dan bij andere in-

stellingen wel goed gaan? Temeer omdat de Libor- en 

Euribor-rente ook door andere banken werden gemani-

puleerd. Ook ING is beboet voor een verglijkbaar ver-

grijp, weliswaar in Singapore maar toch. Ook daar werkt 

men met het zelfde model en ook daar werkte het niet 

goed. Wat mij betreft is het model failliet verklaard en 

kunnen we op zoek naar iets beters. Of dat snel te vin-

den is betwijfel ik, maar het ontslaat ons niet van de dure 

plicht om ernaar te streven. De kruitdampen zijn nog  niet 

opgetrokken dus het is wat mij betreft nog te vroeg om 

te werken aan de oplossing. Slechts de constatering dat 

het ‘three lines of defence’ model heeft gefaald resteert. 

Ik beloof u dat ik na zal denken over nieuwe ideeën. Ik 

hoop dat u als lezer mee wilt doen in de zoektocht naar 

een beter model. ‘All models are wrong, but some are 

useful’ zei ooit de statisticus George Box in 1987. Nu op 

zoek naar het deel van het ‘three lines of defence’ model 

dat wel bruikbaar is…

‘Dat het zo lang 
heeft kunnen 
 duren is vooral 
schokkend’


