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Persoonlijke gegevens
Naam:

Maijoor, S.J. (Steven)

Geboren:

3 februari 1964

Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen

Opleiding
■ Doctoraat Bedrijfseconomie. Proefschrift: The Economics of Accounting Regulation, Universiteit Maastricht, mei 1991
■ Onderzoeksstudent, London School of Economics and Political Science, Accounting and Finance Department,
september - december 1987
■ Doctoraal bedrijfseconomie, Rijksuniversiteit Groningen, januari 1987

Huidige functie
■ De Nederlandsche Bank NV
– Als directielid is Steven verantwoordelijk voor bankentoezicht (Europese banken, nationale instellingen en on-site toezicht
en bancaire expertise), horizontale functies en integriteit, en juridische zaken (sinds april 2021)

Nevenfuncties
■ Lid van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), Frankfurt (2021)
■ Lid van het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BCBS) (2021)
■ Lid van de Raad van Bestuur van de Settlement Bank of the Netherlands (2021)

Eerdere functies
■ Bestuursvoorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA), april 2011 - maart 2021
– De bestuursvoorzitter vertegenwoordigt ESMA en zit de Board of Supervisors en de Management Board van ESMA voor.
De Board of Supervisors voorziet ESMA van strategisch advies en is verantwoordelijk voor alle besluitvorming op het
gebied van regelgeving en toezicht. De Management Board ziet erop toe dat ESMA haar missie en taken vervult en houdt
zich o.a. bezig met HR, financiën/begroting, interne beheersing en IT.

– ESMA is opgericht om de bescherming van beleggers te verbeteren en stabiele en ordelijke financiële markten te bevorderen.
In de tien jaar sinds haar oprichting heeft ESMA zich ontwikkeld van een comité van effectentoezichthouders in de EU tot
een EU-autoriteit voor financiële markten:
– ESMA heeft een sleutelrol vervuld bij het uitvoeren van hervormingen van de regelgeving in reactie op de financiële
crisis op gebieden als handel op secundaire markten, clearing, vermogensbeheer, financiële verslaggeving,
kredietbeoordeling en benchmarks. ESMA speelt eveneens een voorname rol ten aanzien van de coronacrisis en de
financiële markten. Voorbeelden zijn coördinatie, risicoanalyses en aanbevelingen voor marktpartijen.
– ESMA heeft geloofwaardig toezicht tot stand gebracht op kredietbeoordelingsbureaus, trade repositories en clearing
instellingen van buiten de EU. Zij bereidt zich daarnaast voor op het uitoefenen van toezichtsbevoegdheden met
betrekking tot dienstverleners op het gebied van gegevensrapportages en kritieke benchmarks.
– ESMA heeft met succes toegewerkt naar nauwere samenwerking en afstemming van de dagelijkse toezichtspraktijk
(toezichtsconvergentie) door de 27 nationale toezichthouders op de effectenmarkten.
– ESMA heeft zich als een datahub voor de financiële markten gepositioneerd en de daarmee samenhangende
IT-systemen ontwikkeld en risicoanalyse-expertise opgebouwd.
– De personele bezetting van de ESMA is toegenomen van circa 40 fte tot rond 300 fte.
■ Directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), april 2004 - maart 2011
– Binnen het managementteam van de AFM waren Stevens voornaamste aandachtsgebieden kapitaalmarkten
(toezicht op financiële verslaglegging en accountantscontroles, prospectussen en beursgangen en openbare emissies)
integriteitstoezicht op de financiële markten, en de control & finance- en HR-functie van de AFM.
– In zijn periode bij de AFM bereidde de organisatie zich voor op een reeks nieuwe, belangrijke verantwoordelijkheden,
waardoor haar rol en positie in de financiële markten in Nederland aanmerkelijk zouden worden versterkt. Voor deze nieuwe
taakgebieden werden toezichtstrategieën en -benaderingen opgesteld, evenals stakeholder- en communicatiestrategieën.
Daarnaast moest de organisatie worden ingericht op deze ingrijpende veranderingen. De personele bezetting groeide
in deze periode van ruim 200 tot circa 500 fte. Steven richtte zich in zijn rol voornamelijk op de voorbereiding van het
toezicht op de kapitaalmarkt.
■ Hoogleraar Accounting, Control, and Auditing, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht,
februari 1991 - maart 2004
– Na het behalen van zijn doctorstitel in 1991, begon Steven aan een academische loopbaan in de vakgebieden financiële
verslaggeving, interne beheersing en accountantscontrole. Zijn benoeming tot hoogleraar volgde in 1994.
– Hij heeft diverse opleidingen ontwikkeld en gedoceerd in de vakgebieden bedrijfseconomie, financiële verslaggeving en
accountantscontrole, op alle academische niveaus.
– Steven heeft tijdens zijn academische loopbaan talrijke artikelen gepubliceerd, waaronder in gerenommeerde academische
tijdschriften als Accounting and Business Research; Accounting, Organizations and Society; Contemporary Accounting Research;
Journal of Accounting and Public Policy; en Strategic Management Journal.
– Visiting Professor, University of Southern California, september 1992 - januari 1993.

Eerdere nevenfuncties
■ Academische functies in deeltijd
Hoogleraar in de vakgebieden financiële verslaggeving, accountantscontrole, interne beheersing en toezicht aan de
Universiteit Maastricht (april 2004 - april 2011) en de Vrije Universiteit Amsterdam (januari 2010 - mei 2018)
■ Decaan van de School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, september 2001 - maart 2004
De decaan draagt de eindverantwoordelijkheid voor onderzoek, onderwijs en organisatorische zaken en zit het
bestuur voor.
■ Vicevoorzitter en voorzitter van het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR),
september 2007 - maart 2011
Voorzitter: april 2009 - maart 2011, vicevoorzitter: september 2007 - maart 2009. Het IFIAR is in 2006 opgericht.
In dit wereldwijde forum hebben nationale toezichthouders op de accountantscontrole zitting. Het huidige forum
heeft ruim vijftig leden afkomstig uit de hele wereld.

