Onze missie
De klant staat centraal bij het aanbieden
van onze financiële producten en diensten.
Wij bieden uitstekende dienstverlening,
optimaal gemak en concurrenrende tarieven.
Dit blijkt ook uit onze missie; onze klanten een
toonaangevende dienstverlening bieden
bij hun financiële keuzes voor de toekomst.

- jaarverslag ING 2006 -

Bankierseed,
force of farce?
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Introductie

In 2011 ben ik vertrokken bij een Investment Bank en heb toen goed nagedacht wat de
volgende stap zou moeten zijn.
Mijn idee is dat banking een service industrie is dus zijn wij er voor de klant en niet andersom. Helaas heb ik dat in mijn meer dan 25 jaar ervaring regelmatig fout zien gaan.
Tegenwoordig wordt het begrip klant centraal veel gebruikt en proberen we daar ook
een wettelijke verankering voor te krijgen. Ik wil mij ook meer toeleggen op het gedrag
waarvan we uitgingen dat dit vanzelfsprekend was en zo mijn steentje bijdragen aan
de verandering die nodig is. Daarom ben ik bezig met de transitie van commercieel
bankier naar compliance officer. In dat kader volg ik de opleiding Certified Compliance
Officer en wijdt mijn praktijkopdracht van deze studie aan de bankierseed als een van
de tools om de sector bewust te maken van de gedragsverandering die noodzakelijk is
om het vertrouwen te herwinnen van de klant.
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Bankierseed,
force of farce?

In 2007 startte de kredietcrisis die het financiële systeem op vele fronten tot heroverweging van zijn regels en wetten heeft gedwongen. Niet alleen de geschreven maar ook de
ongeschreven wetten zoals normen en waarden dienden onder de loep te worden genomen. Om een goed inzicht te krijgen waarom deze crisis kon gebeuren en vooral ook welke
lessen we hieruit konden trekken werd er in november 2008 de commissie Maas
ingesteld door Bestuur van Nederlandse Vereniging van Banken vanuit de sector en op
24 juni 2009 werd de commissie de Wit ingesteld vanuit de politiek.

Sector stelt
Commissie Maas
in en komt met
rapport
“Naar Herstel van
Vertrouwen”

Commissie Maas heeft op 7 september 2009 het rapport
“Naar Herstel van Vertrouwen” uitgebracht. Dit rapport
bestaat uit vier hoofdstukken en behandelen het volgende:
1.
Governance & Riskmanagement
2.
Beloningsbeleid
3.
Toezicht op banken
4.
Aanbevelingen voor de sector
De eerste twee hoofdstukken zijn dwingend van karakter en
vertaald naar de Code Banken. In deze code zit de moreelethische verklaring die verplicht is voor bankbestuurders.
Op 1 juni 2010 is de Code (met terugwerkende kracht tot 1
januari 2010) bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
aangewezen als gedragscode in de zin van artikel 2:391
lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Let wel, het betreft
een code en geen wet! Dat gezegd hebbende, is er wel een
wettelijke verplichting om melding te maken in het jaarverslag van de naleving van de code.

Commissie de Wit heeft twee rapporten uitgebracht. Het
eerste deel ging vooral over de problemen en oorzaken
van de kredietcrisis. Dit rapport heette: ”Verloren Krediet”.
Naar aanleiding van dit rapport is er als vervolg een
parlementaire enquête gestart om de betrokkenen onder
ede te kunnen horen. Tijdens deze verhoren werd veel
duidelijk over de cultuur, normen en waarden die heerste
binnen de financiële wereld. Het eindrapport “Verloren
krediet II – de balans opgemaakt” werd uiteindelijk in april
2012 openbaar gemaakt.

Politiek stelt
Commissie de Wit
in komt met
rapport
“Verloren
Krediet I&II”
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Naar aanleiding van dit rapport hebben Huizing en Blanksma een motie
(Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr 43) ingediend met het verzoek aan de regering om
een moreel-ethische verklaring op te nemen in de geschiktheids- of betrouwbaarheidstoets van bestuurders. Daaropvolgend hebben Braakhuis en Plasterk een motie
(Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr 32) ingediend die verder ging omdat zij niet alleen
be-stuurders maar ook handelaren en bankiers deze verklaring willen laten afleggen en
deze verklaringen zouden dan vervolgens worden opgenomen worden in een register.
De minister heeft op 13 april 2012 vervolgens een brief aan de Tweede Kamer gestuurd
waarin hij aangeeft het eens te zijn met de kernwaarden zoals gesteld in de moreelethische verklaring maar wil zelfs verder gaan door iedereen die werkzaam is bij een
financiële onderneming deze verklaring te laten afleggen.
Om de bewustwording hieromtrent te vergroten zal de verklaring zelfs verplicht worden
gesteld in de vorm van een eed. Voor bestuurders, beleidsbepalers en de Raad van
Commissarissen is het wettelijk vastgelegd (Wijzigingswet financiële markten 2013).
Zie hier de geboorte van de Bankierseed.

Sector
komt met
Code
Banken
Politiek
komt met
Bankierseed
SECTOR		

POLITIEK

DOUBLE FACEPALM:
When the fail is so strong, one facepalm is not enough.

Toch is dit niet de eerste keer dat er over een dergelijke eed gesproken is. In oktober
2008 publiceerden Rakesh Khurana en Nitin Nohria een artikel in de Harvard
Business Review genaamd :” It’s time to make management a true profession”.
De strekking van het verhaal is dat er voor management geen echte opleiding is. Zij
stelden tevens dat “echte” beroepen allemaal een gedragscode hebben en dat management geen opleidingsvereiste of code vereist. De betekenis en consequenties van deze
code wordt tijdens een specifieke opleiding bijgebracht. Zij pleitten toen al voor een
eed voor de manager en een deskundigheidstoets alvorens iemand als manager aan
de slag kon. Eenmaal gecertificeerd zou de manager ook middels permanente educatie
op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen in de markt en zodoende ook mee
moeten groeien met deze ontwikkelingen.
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De eed
In meerdere beroepsgroepen heeft men een gedragscode en wordt er een beroepseed
afgelegd. Een gedragscode is een beschrijving van het waarden- en normenstelsel van
een beroepsgroep. Ze biedt een samenhangend geheel van principes en regels met
betrekking tot de uitoefening van het beroep.
De gedragscode gaat veelal gepaard met een bijbehorend beroepsprofiel.
Dit profiel bevat een plaatsbepaling van het beroep, beschrijft taken en competenties en
het werkveld van het betreffende beroepsuitoefening.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Artsen		
Artseneed (Eed van Hippocrates)
Notarissen		
Drieledige eed waarvan de beroepseed het belangrijkst is voor 			
			het publiek
Advocaten		
Advocateneed
Ambtenaren		
Ambtseed
Al deze geloften zijn bedoeld om de persoon in kwestie ervan
te doordringen zijn of haar beroep integer volgens de wetten en
regels maar ook normen en waarden uit te oefenen.
De voorbeelden die zijn gegeven gelden voor gesloten beroepsgroepen. Het begrip bankier is, mede door de reikwijdte van de
eed, erg breed en vaag en behoeft nadere uitleg.
Als het gaat over de bankierseed dan zal er voor de beleidsbepalers, bestuurders, commissarissen en andere sleutelfiguren een
tekst worden voorgeschreven. Voor andere personen is er wat
meer vrijheid maar dienen er wel een aantal verplichte punten
worden meegenomen. Deze verplichte punten staan vermeld in
het voorgestelde artikel 1 lid 4 en bepaalt daarbij dwingend:

De vijf verplichte elementen van de eed
De eed of belofte bevat ten minste de volgende elementen en kan met het oog op de
activiteiten van de onderneming of de functiegroep van de persoon worden aangevuld
door de onderneming:
1)
2)
3)
4)
5)

Het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie
Het maken van een zorgvuldige afweging tussen belangen van partijen 			
die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder dien van de klanten 			
en de maatschappij
Het centraal stellen van het belang van de klant
Het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes
Het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector 1
1 Brief van de minister aan de Tweede Kamer d.d. 13 april 2012
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Voor beleidsbepalers en commissarissen zal de eed onderdeel worden van de
geschiktheidstoets. Hiermee kan er dus ook gesanctioneerd worden want bij niet naleven
van de eed is men dus ook niet meer geschikt en kan de desbetreffende persoon uit
de functie worden ontheven. Dit ligt echter anders voor alle overige medewerkers die
ook de eed moeten afleggen. Dit zal niet gebeuren onder toezicht van de AFM of DNB
maar zal onder verantwoordelijkheid van de onderneming zelf moeten worden afgelegd.
De regering zal voor deze laatste groep, “het personeel”, een grondslag opnemen in het
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Besluit prudentiële
regels Wft (Bpr). Hierbij zal tevens de mogelijkheid worden geboden om specifieke
personen die geheel losstaan van de kernactiviteiten van de onderneming, bijvoorbeeld
een catering of receptie medewerker, uit te zonderen van deze regeling. 2
2 Kamerstuk 33 236 nr 6 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2013)

Doelgroep

Eed
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  Nee

Tegenover

Commissarissen

Voorzitter	
  Rvc.	
  (voorzitter	
  t.o.	
  langstzittende	
  commissaris)

Raad	
  van	
  Bestuur

CEO	
  (CEO	
  t.o.	
  Voorzitter	
  RvC)

Management/beleidsbepalers

Hogere	
  functie

Personeel	
  (kernactiviteit)

Hogere	
  functie

Personeel	
  (niet-‐kernactiviteit)

Het eventueel niet naleven van de eed zal vervolgens, na aanpassing van het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector, leiden tot een bestuurlijke boete van de tweede
categorie (Bb Wft.). Tijdens de behandeling van de wet door de Tweede Kamercommissie
heeft het CDA een gevraagd aan de minister of het mogelijk is om een tuchtraad op te
zetten zoals dat ook geldt bij de artsen. Hiermee kan er namelijk tuchtrechtelijk of zelfs
civielrechtelijk gesanctioneerd worden. Tijdens deze vergadering was de meerderheid
positief over de eed maar vond men wel dat het geen wassen neus mocht zijn (van Vliet,
PVV) maar dat het tanden moest krijgen (van Hijum, CDA). De minister deed hierover
geen toezegging maar zei wel sympathiek hier tegenover te staan en zei wel toe de
mogelijkheid te onderzoeken.
De tijdslijn is nog niet vast maar de minister voorziet een inwerkingtredingsdatum van
1 januari 2013. Het proces van de verdere uitwerking verloopt via een drietal trajecten
van wet- en regelgeving, te weten: de Wijzigingswet financiële markten 2013, het
Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en de Regeling eed of belofte financiële sector.
De Wijzigingswet bevat de grondslag voor de verankering van de eed of belofte in de de
geschiktheidstoets van onder meer beleidsbepalers en commissarissen en is op
19 april jl. Door de minister van financiën bij de Kamer ingediend. Het Wijzigingsbesluit zal
in de komende periode naar de Raad van State worden gestuurd voor advies, en voor het
einde van dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad. De ministeriële regeling wordt
verwacht in de komende maanden gepubliceerd te worden, zodat ondernemingen
voldoende gelegenheid wordt geboden om zich voor te bereiden op de maatregel.
Sanctie
Wie

Vastlegging
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Bankierseed

Politiek Intern
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  uit	
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Impact
De impact van de bankierseed zal enorm zijn.
Naar verluidt zijn er circa 240.000 mensen werkzaam
in de financiële sector. Zij zullen allemaal een eed
moeten afleggen. De belasting op de organisaties zijn
enorm. Het gaat hier om veel tijd en geld. Het gaat namelijk
niet alleen over de bestuurders, beleidsbepalers en commissarissen maar over alle medewerkers van de financiële
instellingen die met de kernactiviteit van de onderneming
te maken hebben. Het zijn dus naast de handelaren en
bankiers, zoals Braakhuis en Plasterk stelden, ook nog
eens alle andere medewerkers behalve de receptionisten,
cateringmedewerkers en schoonmakers. Ook de tijdelijke
krachten zoals uitzendkrachten en gedetacheerden zullen
deze eed moeten afleggen. Initieel zou een ieder deze individueel moeten afleggen en ondertekenen ten overstaan
van een beleidsbepaler. Bij grote ondernemingen kan dit
ook groepsgewijs, hierbij wordt gedacht aan groepen van
circa twintig personen.
De aanwezigheid van de beleidsbepaler is wel verplicht en
is vooral om de juiste boodschap vanuit het kader mee te
geven en de importantie aan te geven van de eed. Naast de
organisatorische lasten zijn er ook nog eens allerlei initiële
en doorlopende kosten mee gemoeid.
Op de site www.overheid.nl kun je een uitwerking vinden
met de verwachten bedrijfseffecten. Deze is te downloaden
als supplement Bedrijfseffecten Regeling eed of belofte financiële sector. Volgens het CBS zouden er per 1 januari
2013 naar schatting 240.000 personen werkzaam zijn in de
financiële industrie. Deze zijn volgens het CBS werkzaam bij
17.000 ondernemingen. Van deze groep is 1/3 hoog opgeleid en 2/3 middelbaar opgeleid.

De reikwijdte
is enorm. Naar
verwachting zullen
circa 240.000
werknemers de eed
moeten afleggen

Bestuurder	
  
Handelaren	
   Overig	
  	
  aan	
   Overig	
  niet	
  aan	
  
beleidsbepaler bankiers
kernactiviteit kernactiviteit
Bank	
  Verzekeraar
Huizing/Blanksma
Braakhuis/Plasterk
Minister	
  de	
  Jager
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Allereerst zal de eed moeten worden aangepast ten behoeve van intern gebruik. Hiervoor
heeft elke onderneming drie personen nodig tegen een vast tarief zoals geraamd door de
overheid. De aanpassing van de documentatie kost de industrie derhalve:

Als de documentatie en de administratieve organisatie ingericht zijn dan zullen de
medewerkers ook daadwerkelijk de eed kunnen afleggen. De aanname hier is dat dit
groepsgewijs kan en dat het afleggen en ondertekenen van deze eed in vijf minuten
gedaan kan zijn. Dit afleggen vindt plaats onder toeziend oog van een beleidsbepaler en
een andere vertegenwoordiger van de onderneming. Het opslaan van de eed gebeurt
door een administratief medewerker en is in een minuut gedaan. Het geheel leidt tot de
volgende rekensom:

Naast de initiële kosten hebben we ook nog de doorlopende kosten die gemaakt worden
door het verloop onder het personeel. Dit wordt door de overheid ingeschat op 11%. Voor
deze groep geldt dezelfde methodiek m.a.w. groepsgewijs de eed afleggen onder toezien
van een beleidsbepaler en een andere vertegenwoordiger van de onderneming.
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Dit zijn de initiële en doorlopende kosten die de overheid ziet voor de implementatie van de
bankierseed voor al het personeel dat geen beleid bepaalt of anderszins betrokken is met
de beleidsvoering en algemene zaken van de onderneming. Die tweede groep valt onder
artikel 2 en ook hier ziet men dat dit groepsgewijs kan.

Wederom hebben we te maken met verloop al is dit aanzienlijk lager en komt volgens de
overheid op 3%. Hierdoor zouden jaarlijks ruim 500 personen opnieuw hun eed moeten
afleggen wat leidt tot een extra kostenpost van een kleine EUR 4.000. Deze berekeningen
lijken erg acceptabel en het zou de industrie niet al teveel kosten qua tijd en geld. Toch zet ik
mijn vraagtekens bij de berekeningen. Er wordt bijvoorbeeld in de berekeningen uitgegaan
van het feit dat alle eedafleggingen in groepen van 20 gaan.
Als we 240.000 mensen hebben die de eed moeten afleggen dan zijn daar volgens deze
berekening slechts 12.000 beleidsbepalers voor nodig. Dat lijkt mij niet logisch als er 17.000
ondernemingen zijn waar dit moet gebeuren. M.a.w. de groepen van 20 zijn dus te ruim
genomen. Daarnaast lijken de tarieven waartegen wordt gerekend ook wat aan de krappe
kant. Een beleidsbepaler bij een financiële onderneming voor EUR 71 per uur??? Als we de
AFM site nalopen en kijken wat het uurtarief is dat wordt berekend voor toezicht dan zien
we daar EUR 166 per uur. Hier wordt duidelijk met twee maten gemeten. Wat betreft het
kostenaspect is de minister van financiën J.C de Jager ook bewust, dat door de reikwijdte,
dat deze relatief hoog zullen zijn en ook een forse aanpassing vraagt van de interne organisatie. Dit stelt hij namelijk in zijn brief aan de Kamer d.d. 28 juni 2012.
Verder is de berekening van tijd ook optimistisch en gaat er van uit dat iedereen volgens
een strak schema achter elkaar de eed kan afleggen.
Zoals het nu wordt berekend en voorgesteld lijkt het vooral op een karikatuur en zal in de
praktijk de kosten voor deze operatie een veelvoud zijn van wat nu wordt beweerd.
Het idee van de eed was om vooral de bewustwording te versterken en ook door de
aanwezigheid van beleidsbepalers de eed kracht bij te zetten. Als het een operatie wordt
zoals men berekend heeft en dus met groepen van 20 binnen 5 minuten weer buiten staan
dan denk ik niet dat die procedure zal bijdragen aan het kracht bijzetten van de eed.
Het kostenaspect is wellicht anders dan wordt voorgesteld door de overheid maar moet
worden gezien als een investering in compliant gedrag en bewustwording van de
medewerkers. De initiële financiële belasting die het nu vergt zal dan niet opwegen tegen
de besparingen die het zal opleveren op compliance, incidenten, onderzoeken, boetes etc.
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Kitti Lieverse van Loyens & Loeff stelt in haar voorwoord van Financieel Recht van juni
2012 dat er velen zijn in de industrie die sceptisch staan tegenover de bankierseed en het
verplichte karakter ervan. Ook de kosten en administratieve rompslomp wordt gezien als
een groot obstakel. De eed zelf is generiek en zal niet elke werknemer tot de verbeelding
spreken. Zij ziet de oplossing ook meer in het opleiden en begeleiden van mensen om zo
te komen tot een integere bedrijfsvoering.
Nu horen we eigenlijk vooral negatieve geluiden over de invoering maar is iedereen het
wel met de strekking eens; het moet anders in de financiële industrie. Natuurlijk zijn er tal
van bezwaren aan te voeren wat er moet gebeuren en hoe, maar de politiek heeft een
eerste stap gezet en de industrie zal mee moeten. Het gebrek aan zelfregulering over de
afgelopen jaren maakt dat de overheid wellicht met te grote stappen het gat wil dichten.
Het echte probleem dan wel de echte oplossing zit hem niet in de eed maar in het gedrag
waar dit toe moet leiden

Massale karakter van de eed
doet afbreuk aan de intentie
De korte termijneffecten van deze exercitie zullen in mijn beleving dus minimaal zijn. In
de komende jaren zullen de politiek en de industrie meer naar elkaar toe moeten groeien.
Als we alleen al kijken naar de namen van de verschillende rapporten dan zien we een
heel andere toon. De politiek praat over Verloren Krediet en de industrie over Herstel van
Vertrouwen. De industrie wil het vertrouwen terugwinnen maar moet beseffen dat dit niet
in een korte periode kan en zal gebeuren. Zij willen de afgelopen jaren het liefst vergeten,
maar dat kan gewoonweg niet en de klant zal dit ook niet kunnen. Uiteindelijk willen we
allemaal naar een omgeving waar klanten het vertrouwen hebben in de kennis en kunde
van de bankier en weet de klant ook dat de bankier naar eer en geweten zal handelen in
zijn belang. Dit is een proces dat zowel aan de kant van de financiële instelling als aan de
kant van de klant jaren zal duren. De lat zal op vele fronten omhoog moeten en de
bankierseed verpakken in de geschiktheidstoets is een goede stap.

De eed moet uiteindelijk leiden tot bewustwording en dient
te worden gedragen door het bestuur en beleidsbepalers.
“TONE AT THE TOP”
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Eed moet in een opleiding verpakt zitten en regelmatig getoetst
worden via permanente educatie
Daarnaast zal bij relevante financiële studies ook ethiek een integraal onderdeel moeten
zijn van de opleiding. Zoals Rakesh Khurana en Nitin Nohria reeds in 2008 stelden zal er
naast een generieke opleiding ook een beroep specifieke test moeten worden afgelegd
met de verplichting tot permanente educatie zodat elke werknemer op de hoogte blijft
binnen zijn vakgebied. De moreel ethische verklaring en de beginselen ervan kunnen hier
prima worden getoetst. De DSI heeft zelf ook al een schot voor de boeg gegeven bij hun
powerseminar “ De beleggingsprofessional 6.0” van 14 mei 2012 door te stellen dat de
eisen zullen verzwaren. Binnen het DSI is er al een groter onderscheid van functies en kan
men dus ook inspelen op andere onderdelen per eed en dus per functiegroep.
Er is al geruime tijd een dergelijke toets beschikbaar, de Periodieke Integriteitstoets (PIT).
Deze toets is voor alle DSI-geregistreerden. PIT is een verplichte terugkerende toets voor
alle geregistreerden die waarborgt dat zij hun kennis van wet- en regelgeving en ethiek
op peil houden. De eerste editie van DSI PIT is in 2004 van start gaan, gevolgd door een
tweede permanente educatieronde in 2007 en een derde in 2010. De geregistreerden die
deze toets afleggen zijn alleen bankiers (adviseurs/vermogensbeheerders) en handelaren
en dus slechts een deel van wat de minister in scope ziet voor de eed. Om alle andere functies binnen de bank van eenzelfde toets te voorzien ligt er een taak voor de bedrijven die
specifieke opleidingen verzorgen binnen de financiële sector zoals o.a. NIBE-SVV. Voor die
functies die overblijven kan men de eed afleggen zoals dat nu wordt voorgesteld.
Een algemene toets kan nog in-house worden ontwikkeld waarbij wet- en regelgeving en
normen en waarden kunnen worden behandeld. Deze opzet lijkt wat mij betreft de meest
duurzame en zal leiden tot verandering van gedrag. Op deze manier beklijft de inhoud van
de eed beter en zal dit meer bijdragen tot de gewenste moraal binnen de sector.
Zoals hoop ik te lezen is ben ik van mening dat we allemaal hetzelfde doel nastreven,
namelijk een aanpassing van gedrag en cultuur in de financiële sector, maar dat er
verschillende routes en standpunten zijn. De Bankierseed is het meest verstrekkend en
heeft hierbij ook nog eens een wettelijke grondslag en overruled daarmee de Code
Banken. De weerstand van met name de sector zit hem niet in het doel maar wel in het
introduceren van de eed. Deze is verstrekkend en kostbaar. De weerstand lijkt hem meer te
zitten in de initiële exercitie als in de intentie. De politiek hangt vooral op symboliek maar
zet deze wel kracht bij door er wetgeving aan te verbinden. De volgende stap is om de
eed inderdaad het symbool van de nieuwe cultuur te laten zijn maar deze moet wel vooraf
gegaan worden door educatie en training. Regelmatige toetsing van wet- en regelgeving
en normen en waarden dienen door de ondernemingen zelf te worden verzorgd. De introductie wordt door velen gezien als een farce maar door ons gedrag aan te passen zal het
in de nabije toekomst een teken van force zijn.
TIJDSLIJN
maart 2011

13-04-’12

24-09-’12

- Motie Huizing Blanksma
- Behandeling Tweedekamer
kamer Commissie
- Voorstel Minister

- Motie Braakhuis Plasterk

27-09-’12

- Minister komt met
Nota van Wijziging

02-10’12

- Stemming in
de Tweede Kamer

najaar 2012

- Behandeling EersteKamer Commissie
- Stemming eerste kamer
- Bekrachtiging
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01-01-’13

- Inwerkingstreding
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Bij het schrijven van dit stuk heb ik veel baat gehad bij de inzichten en suggesties van:
Edwin Weller
Partner WellervanWoerden en mede initiatiefnemer bankierseed.nl
Floris Mreijen
Bestuurssecretaris Nederlandse Vereniging van Banken
Matthijs Zeeman Juridisch beleidsmedewerker Ministerie van Financiën
Philip Stork		
Professor of Financial Markets and Instruments aan de
			Vrije Universiteit Amsterdam
Joost Italianer
Partner Nauta Dutilh
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