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2. Deel Markttoegang financiële ondernemingen
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Markttoegang is pas toegestaan na vergunningverlening.
De materiële vergunningvereisten zijn zowel in het tweede
deel als in het derde deel geregeld. In het tweede deel is
de vergunningverlening aan financiële ondernemingen
vastgelegd waarop grotendeels prudentiële regels van
toepassing zijn. In het derde deel is de vergunningverlening
vastgelegd aan de financiële ondernemingen waarop voornamelijk gedragsregels van toepassing zijn.
Voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan vindt
een toets plaats, het zogenaamde preventieve toezicht.
Uitgangspunt bij de taakverdeling met betrekking tot het
verlenen van de vergunning is de zelfstandige verantwoordelijkheid van DNB als prudentieel toezichthouder respectievelijk de AFM als gedragstoezichthouder. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van situaties
waarin vooraf een markttoetredingstoets is voorzien in het
prudentieel respectievelijk gedragsdomein.
DNB als
vergunningverlener
clearinginstellingen (die niet
reeds over een bankvergunning beschikken)
kredietinstellingen
verzekeraars

AFM als
vergunningverlener
beheerders
beleggingsondernemingen
financiële dienstverleners

De vergunningverlenende toezichthouder toetst de betrouwbaarheid en deskundigheid van de beleidsbepalers,
de aspecten van de bedrijfsvoering die noch specifiek
prudentieel noch specifiek gedragstypisch van aard zijn,
alsmede de integriteitsaspecten. Deze vergunningvereisten
zijn zowel in het tweede als in het derde deel opgenomen.
DNB zal bij de vergunningverlening aan clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars tevens de prudentiële aspecten van de bedrijfsvoering en het eigen vermogen toetsen. De AFM toetst bij beheerders en beleggingsondernemingen tevens – kort gezegd – de gedragstypische aspecten van de bedrijfsvoering preventief. Bij
tussenpersonen en herverzekeringsbemiddelaars toetst de
AFM naast de gedragstypische aspecten van de bedrijfsvoering ook of zij beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (dan wel een vergelijkbare voorziening).
Bij het beoordelen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de personen die het dagelijks beleid van een
vergunningaanvrager bepalen, verzoekt de vergunningverlenende toezichthouder de niet-vergunningverlenende
toezichthouder of hem informatie ter beschikking staat wat
betreft deze personen. De vergunningverlenende toezichthouder betrekt de informatie en een eventueel daarop
gebaseerd oordeel van de niet-vergunningverlenende
toezichthouder in zijn besluitvorming omtrent de vergunningverlening. Bij het toetsen door de vergunningverlenende toezichthouder van de integriteitsaspecten en de aspecten van de bedrijfsvoering die noch specifiek prudentieel
noch specifiek gedragstypisch van aard zijn, is betrokken-
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heid van de niet-vergunningverlenende toezichthouder niet
vereist.
Bij enkele soorten financiële ondernemingen geldt dat bij
de aanvraag van een vergunning zowel aan prudentiële als
aan gedragstypische regels wordt getoetst. Bij de vergunningverlening door DNB aan een verzekeraar die de branche Rechtsbijstand wil uitoefenen toetst de AFM, als betrokken toezichthouder, de inrichting en organisatie van de
verzekeraar op waarborgen die belangenconflicten kunnen
voorkomen. Omgekeerd, bij de vergunningverlening door
de AFM aan beheerders en beleggingsondernemingen zal
DNB, als betrokken toezichthouder, toetsen of de beheerder of de beleggingsonderneming bij aanvang beschikt
over het vereiste minimumbedrag aan eigen vermogen.
Van het vereiste betreffende het minimumbedrag aan eigen
vermogen kan aan beheerders en beleggingsondernemingen ontheffing worden verleend. Aangezien het hier gaat
om de ontheffing van een prudentieel vereiste ligt het voor
de hand dat DNB beslist of deze ontheffing kan worden
verleend. De AFM komt echter de bevoegdheid toe om op
de vergunningaanvraag te beslissen en op ontheffingsaanvragen met betrekking tot gedragsregels. Indien een beheerder of beleggingsonderneming ontheffing van het
vereiste betreffende het minimumbedrag aan eigen vermogen wenst, kan de aanvraag daarvoor worden ingediend
bij de AFM. De AFM is op grond van artikel 2:3 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht de aanvraag
door te zenden aan DNB. Hierbij fungeert de AFM enkel als
doorgeefluik. DNB zendt haar beslissing op de aanvraag
om de ontheffing van het vereiste betreffende het minimumbedrag aan eigen vermogen op haar beurt terug aan
de AFM, die de beschikking op de vergunningaanvraag en
de beschikking van DNB op de ontheffing aan de aanvrager zendt. Uiteraard kan de aanvraag om de ontheffing van
het vereiste betreffende het minimumbedrag aan eigen
vermogen ook bij DNB worden ingediend. De samenwerking tussen de toezichthouders bij de vergunningverlening
zal nader worden toegelicht bij gelegenheid van de indiening van de tweede nota van wijziging, waarbij de samenwerkingsbepalingen aan het wetsvoorstel zullen worden
toegevoegd.
Het is verboden in Nederland het bedrijf van clearinginstelling, kredietinstelling of verzekeraar uit te oefenen zonder
een door DNB verleende vergunning of, in geval van het
verrichten van grensoverschrijdende diensten of het uitvoeren van werkzaamheden door middel van een bijkantoor
door een financiële onderneming die in een andere lidstaat
een vergunning heeft verkregen, zonder dat een bepaalde
procedure daartoe is gevolgd. De lidstaten van de Europese Unie hebben met betrekking tot meerdere aspecten van
het prudentieel toezicht een bepaald niveau van minimumharmonisatie aanvaard. Wederzijdse erkenning door lidstaten van elkaars prudentieel toezicht, op grond van het
“lidstaat-van-herkomstbeginsel”, leidt ertoe dat het prudentieel toezicht op een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar, inclusief haar bijkantoren in
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de andere lidstaten, wordt toevertrouwd aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel.
Op basis van de Europese richtlijnen kunnen kredietinstellingen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars gebruik
maken van het “Europees paspoort”. Onderscheid kan
worden gemaakt tussen “uitgaande” en “inkomende” financiële ondernemingen. In het eerste geval gaat het om
financiële ondernemingen met zetel in Nederland die voornemens zijn hun bedrijf in een andere lidstaat uit te oefenen; in het tweede geval gaat het om financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat die voornemens
zijn in Nederland hun bedrijf uit te oefenen. Een kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel
binnen de Europese Unie heeft slechts een vergunning
nodig van de toezichthoudende instantie in het land van
zijn zetel, om daarmee hetzij door middel van het verrichten
van grensoverschrijdende diensten (waarbij financiële
ondernemingen zich tot ingezetenen van een lidstaat wenden zonder dat de financiële onderneming in de betreffende lidstaat aanwezig is), hetzij door middel van een bijkantoor, diensten te kunnen aanbieden in andere lidstaten.
Het “lidstaat-van-herkomstbeginsel” houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op bijkantoren van een
financiële onderneming berust bij de toezichthoudende
instantie in de lidstaat waar de financiële onderneming haar
zetel heeft. Ook in geval van het verrichten van grensoverschrijdende diensten wordt het toezicht uitgeoefend door
de toezichthoudende instantie in de lidstaat waar de financiële onderneming haar zetel heeft. Dit laat onverlet dat
een kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar een bepaalde notificatieprocedure in acht dient te
nemen, opdat de toezichthoudende instantie in de lidstaat
van de zetel en de toezichthoudende instantie in de lidstaat
van “ontvangst” kunnen weten wat er gaande is. Daarbij
kan alleen de toezichthoudende instantie in de lidstaat van
de zetel op prudentiële gronden een kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar verhinderen een
bijkantoor in een andere lidstaat te openen.
DNB zal de vergunning afgeven voor de financiële ondernemingen waarop overwegend prudentiële regels van
toepassing zijn. Dit zal gelden voor clearinginstellingen,
kredietinstellingen en verzekeraars. De betreffende financiele onderneming zal daartoe moeten voldoen aan de bij of
krachtens wet gestelde vergunningsvereisten. Is een vergunning eenmaal verleend, dan is het toezicht erop gericht
dat de onder toezicht staande financiële onderneming
doorlopend aan de vergunningvereisten blijft voldoen. De
vergunningsvereisten hebben onder meer betrekking op
deskundigheid en betrouwbaarheid van onder andere
bestuurders, de bedrijfsvoering en de financiële waarborgen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Naar aanleiding van het afrondende advies van de Raad
van State is in deze vierde nota van wijziging na het Algemeen deel een nieuw Deel Markttoegang financiële ondernemingen opgenomen. In dit Deel Markttoegang financiële
ondernemingen wordt de wijze waarop financiële ondernemingen toegang tot de Nederlandse en buitenlandse financiële markten kunnen krijgen geregeld. Hiertoe wordt een
aantal artikelen uit het oorspronkelijke voorstel op andere
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wijze geordend. Met deze herschikking is geen inhoudelijke
wijziging beoogd. Het doel is om de markttoegang in lijn
met het advies van de Raad van State beter inzichtelijk te
maken voor financiële ondernemingen die voor het eerst tot
de financiële markten willen toetreden.
Het is de ambitie van de regering om met de Wft de wetgeving voor de financiële markten doelgericht, marktgericht
en inzichtelijk te maken. De Raad van State geeft in dit
verband in het advies aan dat verbetering van de inzichtelijkheid van het voorstel – met name bezien vanuit het
perspectief van de financiële onderneming – mogelijk en
wenselijk is. In zijn advies geeft de Raad van State aan dat
het voorstel complex is en daardoor moeilijk toegankelijk
voor financiële ondernemingen. Verder vergroot volgens de
Raad van State de complexiteit het risico op fouten en
inconsistenties. De Raad van State is van mening dat, nu
de Raad het voorstel in zijn volle omvang heeft kunnen
bezien, bij nader inzien transponeringstabellen of ander
voorlichtingsmateriaal onvoldoende soelaas bieden om de
toegankelijkheid te vergroten. De transponeringstabellen
waren eerder op advies van de Raad van State opgenomen. De ontoegankelijkheid klemt volgens de Raad van
State vooral bij de regels inzake de toegang tot de financiele markten. Deze opmerkingen van de Raad van State
sluiten aan bij de vragen over de inzichtelijkheid van het
voorstel die de Tweede Kamer in het tweede nader verslag
heeft gesteld. Een verbetering op dit punt zou volgens de
Raad van State aanpassingen vereisen in de structuur van
het voorstel. De Raad van State schetst daarvoor twee
alternatieven: 1) na het cross-sectorale Algemeen deel een
afzonderlijk sectoraal deel opnemen dat per te onderscheiden categorie financiële ondernemingen de toegang tot de
financiële markten regelt of 2) een algemene cross-sectorale wet welke algemene bepalingen bevat, met daarnaast
een beperkt aantal sectorale wetten met sectorspecifieke
voorschriften.
De regering erkent dat de oorspronkelijke opzet van het
voorstel op onderdelen complex en daardoor minder toegankelijk is en dat dit met name klemt voor de onderdelen
die de markttoegang betreffen. Op basis daarvan is besloten het advies van de Raad van State te volgen en zijn
beide voorstellen overwogen. Daarbij is, net als de Raad
van State in zijn advies heeft gedaan, een afweging gemaakt in hoeverre de voorstellen tegemoet komen aan de
drie doelstellingen die met de Wft gerealiseerd dienen te
worden: inzichtelijkheid, doelgerichtheid en marktgerichtheid. Rond de indeling van de wet is gebleken dat de drie
genoemde doelstellingen weliswaar grotendeels in gelijke
mate kunnen worden gerealiseerd, maar dat op onderdelen
keuzes moeten worden gemaakt.
Bij de oorspronkelijke opzet van het voorstel is er met het
oog op deze drie doelstellingen voor gekozen de Wft langs
de volgende principes te ordenen:
(i) als startpunt in het Algemeen deel algemene kaders
met formele normen gericht tot de toezichthouders;
(ii) verankering van het functionele toezichtmodel door
splitsing van de Wft in een afzonderlijke deel prudentieel toezicht met materiële, tot de financiële ondernemingen gerichte prudentiële normen waarop DNB toezicht houdt, en een afzonderlijk deel gedragstoezicht
met materiële, tot de financiële ondernemingen resp.
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overige marktpartijen gerichte normen waarop de AFM
toezicht houdt; en
(iii) binnen de delen een cross-sectorale aanpak als uitgangspunt en sectoraal als uitzondering indien verschillen tussen sectoren daartoe noodzaken.
Het eerste principe wordt algemeen aanvaard. Het tweede
principe is noodzakelijk om een heldere en voor de markt
duidelijk zichtbare taakverdeling tussen de toezichthouders
alsmede een scheiding tussen prudentiële -en gedragstoezichtnormen te realiseren en aldus overlap te voorkomen
(doelgerichtheid en inzichtelijkheid). Het derde principe sluit
aan bij de cross-sectorale ontwikkelingen in de markt naar
financiële conglomeraten en gemengde financiële producten; met het cross-sectorale uitgangspunt wordt voor
alle financiële ondernemingen zoveel mogelijk een gelijk
speelveld gewaarborgd (marktgerichtheid).
De Raad maakt in zijn voorstellen op onderdelen andere
keuzes ten aanzien van de mate waarin de drie genoemde
doelstellingen zouden moeten worden bereikt. In het tweede voorstel van de Raad worden bepaalde keuzes gemaakt
ten behoeve van de doelstelling van inzichtelijkheid voor
financiële ondernemingen, op een manier die te veel ten
koste gaat van de doelstelling van doelgerichtheid. Het
functionele toezichtmodel is slecht in de structuur van het
voorstel herkenbaar. Anders dan de oorspronkelijke opzet
van het voorstel, maakt de Raad in dit tweede voorstel
namelijk geen duidelijke wettelijke splitsing tussen het
gedragstoezicht en het prudentieel toezicht. Voor het goed
functioneren van het functionele toezichtmodel, ook op de
langere termijn, is die wettelijke splitsing echter noodzakelijk. Zonder deze splitsing blijft het risico op overlap in toezichtnormen en in toezicht tussen DNB en de AFM aanwezig. Het handhaven van enkele sectorale delen, zoals de
Raad in zijn tweede voorstel doet, zou bovendien onvoldoende aansluiten bij de cross-sectorale ontwikkelingen in
de financiële marktsector. Financiële conglomeraten en
gemengde financiële producten zijn een gegeven. Dit
vraagt om een cross-sectorale aanpak. Een sectorale
benadering brengt het risico met zich dat normen die crosssectoraal gelijkluidend zouden moeten zijn, onbedoeld per
sector uiteen gaan lopen doordat ze over de gehele wet
verspreid staan. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat
financiële ondernemingen geneigd worden om de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat op de onderneming een
‘lichter’ toezichtregime van toepassing is (toezichtarbitrage). Al met al pleit het voorgaande tegen het overnemen
van het tweede voorstel van de Raad.
In het eerste voorstel van de Raad daarentegen is wel
sprake van een evenwichtige keuze in de mate waarin de
doelstellingen zouden moeten worden bereikt. Enerzijds
wordt de inzichtelijkheid van het voorstel vergroot en anderzijds doet het voorstel geen afbreuk aan de doelgerichtheid. Het functionele toezichtmodel is namelijk als zodanig
wel goed in de structuur van het voorstel kenbaar. De
splitsing tussen het gedrags- en prudentieel toezicht blijft
voor het lopend toezicht behouden, doordat deze typen
toezicht in aparte delen worden geregeld. Ook de crosssectorale aanpak, die een van de pijlers van het voorstel
vormt, blijft in de kern behouden. Verder doet de Raad in
de eerste variant een voorstel tot wijziging ten opzichte van
de oorspronkelijke structuur van het voorstel en richt zich
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op dat terrein waar de ontoegankelijkheid het meeste
klemt, namelijk bij de regels inzake de toegang tot de markten. Dit is een terrein dat vanuit de EU-Richtlijnen meer
sectoraal is gereguleerd dan het lopend toezicht. De overige cross-sectorale delen blijven in het voorstel van de
Raad in stand. Deze variant is daarom overgenomen en
uitgewerkt. Onderkend wordt dat een wettelijke structuur
waarbij een duidelijke splitsing is aangebracht tussen het
gedrags- en prudentieel toezicht nieuw is, en daarmee
minder aansluit bij de huidige wetstructuur waaraan de
marktpartijen gewend zijn. Desondanks valt te verwachten
dat marktpartijen snel aan deze structuur zullen wennen,
mede vanwege de genoemde voordelen die de structuur
biedt.
Het voorstel van de Raad is uitgewerkt door de bepalingen
in het voorstel die betrekking hebben op de toegang tot de
financiële markten onder te brengen in een apart Deel
Markttoegang financiële ondernemingen, en deze te groeperen per vergunningplichtige activiteit. Dit deel is na het
Algemeen deel ingevoegd. Daarmee wordt de keuze gemaakt om voor de markttoegang de activiteiten zoveel
mogelijk te clusteren ten faveure van de inzichtelijkheid
voor toetreders op de financiële markten. Door deze wijziging in structuur wordt de wet conform het (eerste) voorstel
van de Raad van State onderverdeeld in kleinere en meer
behapbare delen en wordt het voor toetreders tot de markt
– die mogelijk minder bekend zijn met het financieel toezicht – eenvoudiger om na te gaan tot welke toezichthouder
ze zich in eerste instantie moeten richten en welke eisen
gelden om tot de markt te worden toegelaten. De delen
betreffende het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht
blijven voor het lopend toezicht opgebouwd vanuit het
cross-sectorale uitgangspunt. Dit verschil in benadering
tussen markttoegang en lopend toezicht is verenigbaar met
de praktijk. De vergunningverlening is mede vanwege de
Europese richtlijnen nog sectoraal (een onderneming krijgt
bijvoorbeeld een vergunning als bank of als verzekeraar).
Dit geldt ook voor financiële conglomeraten. Na de vergunningverlening is de dagelijkse praktijk meer cross-sectoraal
van aard; diverse typen van financiële ondernemingen
treden door branchevervaging met elkaar in concurrentie
(bijvoorbeeld bij het aanbieden van beleggingshypotheken).
Meer concreet wordt in het nieuwe deel over markttoegang
per financiële activiteit aangegeven:
– dat er een vergunning- of notificatieplicht geldt;
– onder welke voorwaarden de vergunning wordt verleend of wat de notificatievereisten zijn;
– of er een vrijstelling- of ontheffingsmogelijkheid bestaat;
– welke toezichthouder (AFM of DNB) de vergunning of
ontheffing verleent, dan wel tot welke toezichthouder de
notificatie moet worden gericht.
Ook de voorwaarden waaronder een Nederlandse financiele onderneming toegang tot de buitenlandse markt kan
krijgen, worden in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen opgenomen. Na de markttoetreding, dat wil
zeggen in het lopende toezicht, hebben financiële ondernemingen – voor zover op hen van toepassing – alleen nog
maar te maken met de normen uit de delen betreffende het
prudentieel toezicht en het gedragstoezicht (lopend toezicht). De bepalingen over markttoegang die betrekking
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hebben op de markttoegang worden uit deze delen gehaald, die daardoor korter en inzichtelijker worden. Om de
inzichtelijkheid verder te vergroten is het oorspronkelijke
deel gedragstoezicht in twee delen opgesplitst. Een deel
heeft betrekking op instellingentoezicht en het andere deel
op financiële markten. Voor het overige blijft de opzet van
deze delen ongewijzigd, zodat het cross-sectorale, functionele toezichtmodel in de Wft verankerd blijft.
De aanpassing van de structuur van het voorstel wijzigt het
voorstel inhoudelijk niet. Het betreft enkel het vergroten van
de inzichtelijkheid en de richtlijnbestendigheid van het
wetsvoorstel door bestaande artikelen op een andere wijze
te rangschikken en formuleringen te verhelderen. De
scheiding tussen het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht en de daarmee verbonden taakverdeling tussen
DNB en de AFM worden niet geraakt.
Voor wat betreft het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen was de toegang tot de financiële markten1
oorspronkelijk geregeld in Hoofdstuk 3.2. Alle artikelen uit
dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 3:5, zijn thans
opgenomen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen.2 Daarnaast zijn de artikelen over de verklaring van
ondertoezichtstelling van financiële instellingen3 eveneens
van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen
verplaatst. De oorspronkelijke toelichting bij de genoemde
bepalingen blijft ongewijzigd geldig4, behoudens een aantal
relatief beperkte verbeteringen die in de artikelsgewijze
toelichting bij deze vierde nota van wijziging worden toegelicht.
De bepalingen over de markttoegang voor de (overige)
categorieën financiële ondernemingen, die volgens de
aanvankelijke planning zou worden geregeld in het Deel
Gedragstoezicht, zijn thans opgenomen in de afdelingen
2.2.5 tot en met 2.2.13 en 2.3.5 tot en met 2.3.8 van het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen.
Met de introductie van het Deel Markttoegang financiële
ondernemingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Op
een enkele plaats is wel een inhoudelijke verfijning aangebracht, indien nadere afstemming tussen de verschillende
delen hiertoe aanleiding gaf. Ook is in dit deel naar aanleiding van het advies van de Raad van State en op advies
van geraadpleegde externe deskundigen een paar vereenvoudigingen voor de sector doorgevoerd.
Ten eerste is naar aanleiding van het advies van de Raad
van State besloten de aanvraagprocedure rond het verkrijgen van ontheffing van de eisen die gelden in het lopende
toezicht te vereenvoudigen en in lijn te brengen met het
één-loketmodel. In artikel 2:2 is geregeld dat indien de
vergunningverlenende toezichthouder een ontheffing verleent van vergunningeisen, deze toezichthouder daarmee
tevens ontheffing verleent van dienovereenkomstige vereisten die gelden tijdens het lopend toezicht. Artikel 2:3 maakt
het mogelijk dat de vergunningverlenende toezichthouder
1

2
3
4

Voor banken, clearinginstellingen, elektronisch geldinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars.
Afdelingen 2.2.1 tot en met 2.2.4 en 2.3.1 tot en met 2.3.4.
Destijds onder de nummers 2:139, 2:141 en 2:142.
Kamerstuk 29.708, nr. 10.
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bij de vergunningverlening tevens ontheffing verleent van
eisen die tot het toezichtdomein van de andere toezichthouder behoren. Voor een meer uitvoerige uiteenzetting zij
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op de artikelen
2:2 en 2:3.
Ten tweede is in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen op advies van de deskundigen een aantal vergunningvereisten in de wet opgenomen5 die nu weliswaar
niet in de huidige formele financiële toezichtwetten zijn
opgenomen, maar wel als vergunningvereisten in lagere
regelgeving zijn opgenomen, hetgeen vanuit een oogpunt
van transparantie onwenselijk is.
Ook is in een aantal artikelen (bijvoorbeeld artikel 2:12,
tweede lid) als vereiste opgenomen dat DNB eerst dan een
vergunning verleent indien de deelnemer een verklaring
van geen bezwaar heeft verkregen. Dit vereiste kan al uit
artikel 1:103 worden afgeleid, maar is voor de volledigheid
ook als vergunningvereiste opgenomen.
In het Deel Markttoegang financiële ondernemingen wordt
de wijze waarop financiële ondernemingen toegang tot de
Nederlandse en buitenlandse financiële markten kunnen
krijgen geregeld. Toegang tot de Nederlandse markt staat
open voor financiële ondernemingen met zetel in Nederland indien zij een vergunning hebben. Financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland die in Nederland een
bijkantoor willen oprichten of vanuit het land van herkomst
diensten in Nederland willen verrichten, kunnen eveneens
toegang tot de Nederlandse markt krijgen indien zij aan de
daarvoor gestelde eisen voldoen. De toegang tot de Nederlandse financiële markten is geregeld in Hoofdstuk 2.2. De
toegang tot de buitenlandse markten – voor financiële
ondernemingen met zetel in Nederland die in een andere
lidstaat of in een staat die geen lidstaat is een bijkantoor
willen oprichten of vanuit Nederland diensten willen verrichten – is geregeld in Hoofdstuk 2.3.
Het Deel Markttoegang is ingedeeld per vergunningplichtige activiteit. De gekozen volgorde is zo dat eerst de activiteiten aan bod komen waarop in hoofdzaak prudentieel
toezicht wordt uitgeoefend, en daarna de activiteiten die in
hoofdzaak onder gedragstoezicht staan. Vervolgens zijn de
afdelingen alfabetisch gerangschikt. Bij de uitwerking is
gebleken dat de bepalingen voor enkele categorieën activiteiten zodanig overeenkwamen dat het telkens opnieuw
uitschrijven ervan tot onnodig lange teksten zou leiden. Om
die reden zijn de bepalingen voor kredietinstellingen (banken en elektronisch geldinstellingen) en financiële instellingen samengevoegd, evenals de bepalingen voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars. Voor andere categorieën is clustering niet gewenst, omdat de relevante bepalingen daarvoor teveel uiteenlopen. In dat verband zij opgemerkt dat voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling en het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
geen Europese harmonisatie heeft plaatsgevonden. De
regels inzake markttoegang zijn voor deze categorieën
financiële ondernemingen dan ook wezenlijk anders dan
die voor – bijvoorbeeld – kredietinstellingen en levensverzekeraars.
5

Zie artt. 2:5, lid 1, sub k en l, 2:12, lid 1, sub j en k, 2:31, lid 1,
sub i, en 2:49, lid 1, sub i.
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Het ontbreken van Europese harmonisatie is tevens de
reden dat met betrekking tot clearinginstellingen en naturauitvaartverzekeraars een onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingen met zetel in Nederland en ondernemingen met zetel buiten Nederland, terwijl bij kredietinstellingen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars sprake
is van een driedeling tussen ondernemingen met zetel in
Nederland, ondernemingen met zetel in een lidstaat en
ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is.
Daarmee wordt dezelfde indeling gevolgd als in het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, waarin het
lopend toezicht op deze ondernemingen wordt geregeld.
Met betrekking tot het in Nederland verlenen van financiële
diensten waarvoor een vergunning van de AFM vereist is
zijn acht afdelingen opgenomen (afdelingen 2.2.5 tot en
met 2.2.12). De toegang tot de buitenlandse financiële
markten voor het verlenen van financiële diensten wordt
geregeld in vier afdelingen (2.3.5 tot en met 2.3.8). Dat
hoofdstuk 2.3 (Toegang tot de buitenlandse financiële
markten) zoveel minder afdelingen kent dan hoofdstuk 2.2
(Toegang tot de Nederlandse financiële markten) is niet het
gevolg van een verdergaande clustering, maar heeft te
maken met het feit dat voor een aantal financiële diensten
toegang tot een buitenlandse markt geheel afhankelijk is
van de lokale wetgeving. De van de AFM verkregen vergunning fungeert voor die diensten niet als Europees paspoort, zodat niet kan worden volstaan met een eenvoudige
notificatie. Om toegang tot de buitenlandse markt te krijgen
zal de financiële onderneming aan alle ter plaatse geldende
regels moeten voldoen.
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Hoofdstuk 2.1 Inleidende bepalingen
Artikel 2:1
Vergunningen en ontheffingen, verleend ingevolge deze wet, zijn persoonlijk en niet
overdraagbaar.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, zesde lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. In dit artikel is – om elk
mogelijk misverstand daarover te voorkomen – expliciet
bepaald dat de vergunning persoonlijk en niet overdraagbaar is. Dit betreft overdracht als bedoeld in artikel 3:84 van
het Burgerlijk Wetboek (BW), een van de wijzen van verkrijging van goederen krachtens bijzondere titel als bedoeld
in artikel 3:80, derde lid, van het BW. Een verkrijging onder
algemene titel in de zin van het eerste lid van artikel 3:80
van het BW – zoals een fusie als bedoeld in artikel 2:308
van het BW – brengt wel met zich dat ook de vergunning
van rechtswege overgaat met de overige goederen die
krachtens die algemene titel overgaan naar de nieuwe
rechtspersoon. Indien overgang onder algemene titel met
zich brengt dat tevens wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten die door de rechtsopvolger worden verricht op de
financiële markten – zodat de oorspronkelijke vergunning
“de lading niet meer dekt” – dan is dit aanleiding om de
vergunning opnieuw te beoordelen en daaraan bijvoorbeeld
nieuwe voorschriften te verbinden, dan wel een geheel
nieuwe vergunning te verlenen.
Artikel 2:2
1. Indien de toezichthouder bij de verlening
van een vergunning een ontheffing als
bedoeld in artikel 2:3.0b, vierde lid, 2:3.0d,
vierde lid, 2:3.0e, achtste lid, 2:3.0g, vierde
lid, 2:5, derde lid, 2:7, derde lid, 2:17, derde lid, 2:21, derde lid, 2:26b, vierde lid,
2:26e, derde lid, 2:31, vierde lid, 2:37, derde lid, 2:41, derde lid, 2:49, derde lid, 2:51,
derde lid, 2:54b, vierde lid, 2:54e, derde
lid, 2:54h, derde lid, 2:54j, derde lid,
2:54m, derde lid, 2:58, derde lid, 2:63, derde lid, 2:67b, vierde lid, 2:78, derde lid,
2:83, derde lid, 2:89, derde lid, 2:94, derde
lid, of 2:99, zesde lid, verleent, geldt die
ontheffing tevens als een ontheffing van
de dienovereenkomstige regels ingevolge
het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen onderscheidenlijk het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
2. Indien de ECB bij de verlening van een
vergunning een ontheffing als bedoeld in
artikel 2:12, vijfde lid, verleent, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In onderhavig voorstel kunnen lichte ontheffingen in het
kader van markttoegang (ontheffing van bepaalde vergunningeisen) en lichte ontheffingen in het kader van lopend
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toezicht (ontheffing van bepaalde lopend toezichteisen uit
de Delen Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en
Gedragstoezicht financiële ondernemingen) worden aangevraagd. Indien in het kader van markttoegang ontheffing
wordt aangevraagd van bepaalde vergunningeisen en die
eisen gelijkluidend zijn aan lopend toezichteisen, ligt het
voor de hand dat ontheffing van die (vergunning)eisen niet
slechts beperkt is tot de toegang tot de financiële markten.
De vergunningaanvrager of vergunninghouder zou dan
immers nog een keer ontheffing moeten aanvragen in het
kader van lopend toezicht. Met het oog op de doelstelling
van marktgerichtheid van dit voorstel wordt in dit artikel
getracht aan deze inefficiëntie tegemoet te komen. Dit
wordt geregeld in deze artikelen.
Binnen dit voorstel kunnen vergunningen en ontheffingen
enkel na een daartoe gedane aanvraag worden verleend.
In artikel 2:2 wordt daarop echter een uitzondering gemaakt. Indien bij het verlenen van een vergunning tevens
(op aanvraag) ontheffing wordt verleend van bepaalde
vergunningeisen die vallen binnen het domein van de
vergunningverlenende toezichthouder, houdt deze ontheffing van vergunningeisen tevens een ontheffing van lopend
toezichteisen in. De desbetreffende financiële onderneming
hoeft dus niet een aanvraag voor een ontheffing van lopend
toezichteisen in te dienen en de vergunningverlenende
toezichthouder kan volstaan met het ene besluit in het
kader van markttoegang. Als er zich redenen voordoen die
zouden leiden tot een wijziging of intrekking van het lichte
ontheffingsbesluit, dient dit in een partiële wijziging van het
vergunningsbesluit tot uitdrukking te komen. Dit is de consequentie van het feit dat het vergunningsbesluit tevens
geldt als ontheffingsbesluit lopend toezicht: er is immers
geen ontheffingsbesluit lopend toezichteisen dat kan worden gewijzigd of ingetrokken.
Indien een toezichthouder in het kader van een vergunningaanvraag wordt geconfronteerd met een aanvraag van
ontheffing van eisen die niet binnen zijn domein liggen vindt
naast artikel 2:2 ook artikel 2:3 toepassing (dit wordt tot
uitdrukking gebracht door het woordje “onverminderd” aan
het begin van het eerste en tweede lid van artikel 2:3). Het
één-loket-model bij vergunningverlening brengt met zich
dat de aanvraag voor ontheffing van vergunningeisen bij de
vergunningverlener wordt ingediend. Ingevolge de bepalingen uit afdeling 1.3.1 (Samenwerking toezichthouders
nationaal) wordt er advies gevraagd aan de andere toezichthouder. Gelet op deze bepalingen zal het advies niet
enkel betrekking hebben op de lichte ontheffingen in het
kader van markttoegang maar ook op de lichte ontheffingen
in het kader van lopend toezicht.
Indien de toezichthouder in een dergelijke vergunningprocedure6 ontheffing verleent van bepaalde vergunningeisen
en deze eisen gelijkluidend zijn aan bepaalde eisen uit het
lopend toezicht, maar afkomstig uit het domein waarbinnen
de andere toezichthouder absoluut bevoegd is, bestaat er
een ambtshalve bevoegdheid tevens een besluit te nemen
dat ziet op lichte ontheffingen van eisen uit het domein van
de andere toezichthouder. Een toezichthouder neemt in dat
6

Bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning bij DNB
waarin tevens ontheffing wordt aangevraagd van een aantal
gedragseisen.
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geval in het kader van markttoegang formeel twee besluiten: 1: een besluit tot het al dan niet verlenen van markttoegang waarvan de beoordeling van de ontheffing van
bepaalde vergunningeisen onderdeel uitmaakt (artikel 2:2
is van toepassing voorzover het gaat om ontheffing van
vergunningeisen die binnen het eigen domein vallen), en 2:
een besluit tot het al dan niet verlenen van een lichte ontheffing van bepaalde lopend toezichteisen die buiten zijn
domein vallen. De ambtshalve bevoegdheid van de toezichthouder op dit punt is geen dwingende bevoegdheid.
Het lijkt echter enkel theoretisch denkbaar dat de toezichthouder wel een lichte ontheffing verleent in het kader van
markttoegang en niet in het kader van lopend toezicht.
De laatste zinsnede van de eerste volzin van artikel 2:3,
eerste respectievelijk tweede lid, brengt tot uitdrukking dat
de vergunningverlenende toezichthouder slechts tot ontheffing in het kader van lopend toezicht over gaat indien de
andere toezichthouder daarover positief heeft geadviseerd.
In de tweede volzin is bepaald dat de door de adviserende
toezichthouder in zijn advies vermelde voorwaarde(n) door
de vergunningverlenende toezichthouder in het lichte ontheffingsbesluit onverkort tot uitdrukking moeten worden
gebracht. Ingevolge de derde volzin wordt het besluit tot
het verlenen van lichte ontheffing van lopend toezichteisen
ingevolge artikel 2:3, geheel of gedeeltelijk geacht te zijn
genomen door de andere (adviserende) toezichthouder.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat slechts de toezichthouder
binnen wiens terrein de lopend toezichteisen vallen, bevoegd is tot wijziging of intrekking van die lichte ontheffing
lopend toezicht. Samenwerking door de toezichthouders op
onderwerp is cruciaal: een financiële onderneming heeft
immers niet zo veel aan een door de vergunningverlenende
toezichthouder verleende lichte ontheffing als die niet in lijn
is met het advies van de andere (adviserende) toezichthouder gelet op de wijzigings- en intrekkingsbevoegdheid
van die laatste toezichthouder. Anderzijds staat waarschijnlijk het vertrouwensbeginsel er aan in de weg dat die intrekkingsbevoegdheid al te gemakkelijk wordt aangewend.
Volledigheidshalve worden de denkbare samenwerkingssituaties die zich in de praktijk kunnen voordoen en de inwerking van artikel 2:3 daarop hieronder nader toegelicht.
Gemakshalve wordt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
als vergunningverlenende toezichthouder aangemerkt en
de Nederlandsche Bank (DNB) als de adviserende toezichthouder. In de voorbeelden kan evengoed DNB als
vergunningverlenende toezichthouder worden gelezen en
de AFM als de adviserende toezichthouder. Hoewel de
lengte van deze toelichting anders doet vermoeden gaat
het hier om uitzonderingssituaties. Doorgaans vindt zowel
de vergunningverlening en (lichte) ontheffingverlening zich
binnen een en hetzelfde domein af en is enkel artikel 2:2
van toepassing. In die gevallen geldt, zoals hierboven als
toegelicht, het positieve besluit ten aanzien van de ontheffing van vergunningeisen in het kader van markttoegang
tevens als een lichte ontheffing van lopend toezichteisen.
Dit sluit ook aan bij de huidige toezichtpraktijk van de AFM
en DNB.
Casus 1: vergunningaanvraag AFM met prudentiële aspecten en positieve advisering DNB
De AFM vraagt ten aanzien van de prudentiële aspecten
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advies aan DNB over 1: ontheffing in het kader van markttoegang; 2: ontheffing in het kader van de lichte ontheffingverlening lopend toezicht. Beide adviezen van DNB luiden
positief.
De AFM verleent indien de toetsing op gedragsaspecten
positief is: i) vergunning (op aanvraag); ii) lichte ontheffing
van vergunningeisen (op aanvraag) en iii) lichte ontheffing
van lopend toezichteisen (ambtshalve).
i) en ii) tezamen vormen één besluit. Tegen dit besluit staat
bezwaar open bij de AFM, voorts is de AFM absoluut bevoegd tot wijziging en/of intrekking van het besluit. Tegen
het besluit onder iii) staat bezwaar open bij DNB, die ook
absoluut bevoegd is tot wijziging en/of intrekking daarvan
(zie fictie van artikel 2:3, eerste lid, laatste volzin).
Of: de AFM verleent: i) geen vergunning omdat onvoldoende wordt voldaan aan gedragseisen; ii) geen lichte ontheffing van vergunningeisen (het markttoegangbesluit luidt
negatief); en iii) geen lichte ontheffing van lopend toezichteisen (de bevoegdheid hiertoe ontbreekt omdat uit artikel
2:3 volgt dat de bevoegdheid tot verlenen van een lichte
ontheffing van lopend toezichteisen slechts ontstaat indien
de AFM een ontheffing van vergunningeisen heeft verleend).
i) en ii) tezamen vormen één besluit (i.c. een negatief besluit) Tegen dit besluit staat bezwaar open bij de AFM.
Tegen het besluit onder iii) staat eveneens bezwaar open
bij de AFM. De fictie van artikel 2:3, eerste lid, laatste volzin
werkt immers eerst na een positief ontheffingsbesluit lopend toezichteisen van de AFM.
Casus 2: vergunningaanvraag AFM met prudentiële aspecten en negatieve advisering DNB
De AFM vraagt ten aanzien van de prudentiële aspecten
advies aan DNB over 1: ontheffing in het kader van markttoegang; 2: ontheffing in het kader van de lichte ontheffingverlening lopend toezicht. Beide adviezen van DNB luiden
negatief.
De AFM verleent: i) geen vergunning; ii) geen lichte ontheffing van vergunningeisen en iii) geen lichte ontheffing van
lopend toezichteisen.
i) en ii) tezamen vormen één besluit. Tegen dit besluit staat
bezwaar open bij de AFM. Tegen het besluit onder iii) staat
eveneens bezwaar open bij de AFM.
Ook mogelijk is deze situatie: de AFM verleent: i) een
vergunning; ii) een lichte ontheffing van prudentiële vergunningeisen (gemotiveerd afwijken van het advies); en iii)
geen lichte ontheffing van lopend toezichteisen.
i) en ii) vormen één besluit. Tegen dit besluit staat bezwaar
open bij de AFM (hetgeen niet te verwachten is van de kant
van de financiële onderneming, het is immers een positief
besluit). Tegen het besluit onder iii) staat eveneens bezwaar open bij de AFM. Artikel 2:3, eerste lid, laatste zinsnede, voorkomt dat de AFM in afwijking van het advies
van DNB een positief besluit kan nemen over de lichte
ontheffing van lopend toezichteisen. Reden hiervoor is dat
een financiële onderneming niet gebaat is bij een positief
lichte ontheffingsbesluit lopend toezicht (dat dus is genomen in weerwil van het advies van DNB); DNB kan dit
besluit immers op grond van 2:3, eerste lid, laatste volzin
intrekken. De rechtszekerheid is hiermee vanzelfsprekend
niet gediend.
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Casus 3A: vergunningaanvraag AFM met prudentiële aspecten en deels positieve advisering van DNB
De AFM vraagt advies aan DNB over 1: ontheffing in het
kader van markttoegang; 2: ontheffing in het kader van de
lichte ontheffingverlening lopend toezicht. Het advies over 1
is positief, het advies over 2 is negatief.
De AFM verleent: i) vergunning; ii) lichte ontheffing van
vergunningeisen en iii) geen lichte ontheffing van lopendtoezicht-eisen.
i) en ii) tezamen vormen één besluit. Tegen dit besluit staat
bezwaar open bij de AFM. Tegen het besluit onder iii) staat
eveneens bezwaar open bij de AFM.
Of de situatie: de AFM verleent: i) geen vergunning omdat
onvoldoende wordt voldaan aan gedragseisen; ii) geen
lichte ontheffing van vergunningeisen (het markttoegangbesluit luidt negatief; en iii) geen lichte ontheffing van lopend-toezicht-eisen. Tegen de besluiten (i + ii) en iii) staat
bezwaar open bij de AFM.
Casus 3B: vergunningaanvraag AFM met prudentiële aspecten en deels positieve advisering van DNB
De AFM vraagt advies aan DNB over 1: ontheffing in het
kader van markttoegang; 2: ontheffing in het kader van de
lichte ontheffingverlening lopend toezicht. Het advies over 1
is negatief, het advies over 2 is positief.
Een dergelijke advisering zal zich in de praktijk niet voordoen. Om die reden is deze variant niet verder uitgewerkt.
Ten slotte is het van belang te wijzen op het volgende. Als
het lichte ontheffingsbesluit lopendtoezichteisen door de
(destijds adviserende) toezichthouder wordt ingetrokken,
zal doorgaans ook het vergunningsbesluit aanpassing
behoeven, bijvoorbeeld door partiële wijziging of zelfs
intrekking daarvan. Dit is geregeld in afdeling 1.3.1.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijziging betreft herstel van een foute
verwijzing.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Met de wijzigingen van artikel 2:2 wordt de regel dat bij de
vergunningverlening verleende ontheffingen blijven doorwerken tijdens het lopend toezicht ook van toepassing op
herverzekeraars en entiteiten voor risicoacceptatie.
Kamerstuk 31.131, nr. 11
Artikel 2:54e, derde lid, bevat ook een ontheffing die dient
te blijven doorwerken tijdens het lopend toezicht. De wijziging voorziet hierin.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:2 van de Wft wordt bepaald dat, kort gezegd,
een zogenoemde lichte ontheffing die is verleend in het
kader van een vergunningaanvraag ook geldt tijdens het
lopend toezicht. Ten onrechte waren twee ontheffingen niet
genoemd: die in de artikelen 2:21, derde lid, en 2:49, derde
lid, van de Wft. De eerste ontheffing betreft het in Nederland gelegen bijkantoor van een kredietinstelling met zetel
in een staat die geen lidstaat is, en de tweede de naturauitvaartverzekeraar met zetel in Nederland. Deze omissies
worden met de eerste en derde in dit onderdeel voorge-
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stelde wijzigingen hersteld.
Voorts worden met de tweede en vierde in dit onderdeel
voorgestelde wijzigingen twee onjuiste verwijzingen gecorrigeerd, terwijl met de vijfde in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen twee verwijzigen vervallen die overbodig zijn
geworden als gevolg van de Wet implementatie MiFID.
Kamerstuk 31.468, nr. 4
Artikel I, onderdeel GG, wijzigt artikel 2:27, vierde lid, Wft.
In artikel 2:27, eerste lid, Wft is bepaald dat het een ieder
met zetel in Nederland verboden is zonder vergunning van
DNB het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uit te oefenen. Deze verbodsnorm geldt ingevolge het
(thans geldende én het te wijzigen) vierde lid niet indien
een onderneming optreedt als waarborg- of garantiefonds
en voldoet aan één van de in artikel 3:6, tweede, derde of
vierde lid, Wft neergelegde voorwaarden. Volgens de toelichting is de wijziging noodzakelijk teneinde de oorspronkelijke doelstelling van het vierde lid van artikel 2:27 Wft
beter tot uitdrukking te laten komen. Het is de Raad echter
niet duidelijk wat het belang van artikel 2:27, vierde lid, Wft
is. Reeds nu is het op grond van artikel 3:6, eerste lid, een
ieder verboden zonder vergunning van DNB of een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat voor het
uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar op te
treden als waarborg- of garantiefonds. Deze verbodsnorm
geldt ingevolge 3:6, tweede, derde of vierde lid, Wft niet
indien de persoon7 voldoet aan de daar gestelde voorwaarden.
In overeenstemming met het advies van de Raad van State
wordt voorgesteld artikel 2:27, vierde lid, te laten vervallen.
Kamerstuk 32 292 Nr. 3
Op grond van de richtlijn komt artikel 3:97 te vervallen.
Hiertoe worden de artikelen 2:12, 2:26b en 2:31 aangepast.
Dit heeft gevolgen voor artikelen waarin naar deze artikelen
worden verwezen. Artikel 2:2 wordt aangepast aan het
nieuwe 2:12, 2:26b en 2:31.
Kamerstuk 32.871, nr. 38
Met de Reparatiewet Wft (artikel I, onderdelen TT1 en
WW1) zijn van de artikelen 2:32 en 2:42 Wft de derde
leden, inhoudende een ontheffingsbevoegdheid, vervallen.
Verzuimd is echter de desbetreffende wijziging door te
voeren in artikel 2:2 van de Wft. De toevoeging van de
artikelen 2:54j, derde lid en 2:54m, derde lid, bewerkstelligt
dat indien DNB een (lichte) ontheffing verleent van bepaalde in artikel 2:54j, eerste lid, respectievelijk 2:54m, eerste
lid, opgenomen voorschriften, die ontheffing tevens inhoudt
een ontheffing van dienovereenkomstige in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen respectievelijk
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen gestelde lopend toezichteisen.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:2 van de Wft wordt aangepast omdat de onthef7
8

Onder persoon wordt ingevolge de definitiebepaling in artikel
1:1 Wft verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen.
Volgens Stb 2011, nr. 671 treedt deze bepaling niet in werking op 1 januari 2012, maar pas op 1 juli 2012.
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fingsmogelijkheid van artikel 2:67, vijfde lid, van de Wft
vervalt. Artikel 2:67b, vierde lid, wordt toegevoegd omdat
dit artikel een (andere) mogelijkheid biedt voor ontheffing
van vergunningvoorwaarden.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Op grond van de Wft kunnen lichte ontheffingen in het
kader van markttoegang (ontheffing van bepaalde vergunningeisen) en lichte ontheffingen in het kader van lopend
toezicht (ontheffing van bepaalde lopend-toezichteisen uit
de Delen Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en
Gedragstoezicht financiële ondernemingen) worden aangevraagd. Indien in het kader van de markttoegang ontheffing wordt aangevraagd van bepaalde vergunningeisen en
die eisen gelijkluidend zijn aan lopend-toezichteisen, is de
ontheffing van de vergunningeisen niet slechts beperkt tot
de toegang tot de financiële markten. De vergunningaanvrager of vergunninghouder hoeft dus niet ook nog eens
ontheffing aan te vragen in het kader van lopend toezicht.
Om deze regel ook van toepassing te laten zijn op afwikkelondernemingen, wordt artikel 2:2 van de Wft aangepast.
Bij de Wet introductie premiepensioeninstellingen is artikel
2:54h in de Wft ingevoegd. Nagelaten is evenwel het desbetreffende artikel in te voegen in de opsomming van artikel 2:2. Deze omissie wordt hiermee hersteld.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen wat wordt bedoeld met
‘lichte ontheffingen’, zowel in het kader van de markttoegang als in het kader van lopend toezichteisen.
Op grond van de Wft kan de toezichthouder ontheffingen
verlenen. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende soorten ontheffing, in het informele juridische
jargon ‘lichte ontheffingen’ en ‘zware ontheffingen’
genoemd. Wanneer de toezichthouder een lichte ontheffing
verleent, is wel een vergunning vereist maar behoeft de
aanvrager aan een bepaald vergunningvereiste niet te
voldoen om toch een vergunning te krijgen, op voorwaarde
dat hij aantoont dat aan dat vereiste redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die het desbetreffende vereiste beoogt te bereiken, anderszins worden bereikt.
Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 2:3.0d, vierde lid. Een
lichte ontheffing die wordt verleend in het kader van de
vergunningverlening werkt op grond van artikel 2:2 door in
het lopende toezicht. Dat betekent dat ook tijdens het
lopende toezicht niet behoeft te worden voldaan aan het
desbetreffende vergunningvereiste.
Daarnaast bestaat de figuur van de zware ontheffing. Wanneer de toezichthouder een zware ontheffing verleent, is de
financiële onderneming ontheven van de verplichting een
vergunning te hebben. De onderneming behoeft in dat
geval dus in het geheel geen vergunning te hebben. Tot nu
toe heeft alleen de AFM de bevoegdheid een zware ontheffing te verlenen. Een voorbeeld daarvan is artikel 2:55,
tweede lid, met betrekking tot het aanbieden van beleggingsobjecten. Met betrekking tot afwikkelondernemingen
wordt de mogelijkheid van een tijdelijke zware ontheffing
ingevoerd in de artikelen 2:3.0b, vierde lid, en 2:3.0g, derde
lid, en 2:3.0l, tweede lid. De reden
hiervoor is de volgende. Wanneer het aantal door een
afwikkelonderneming verrichtte transacties boven de drem-
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pel uitkomt dient zij een vergunning te hebben. Zij zal die
aanvragen, maar aangezien zij haar bedrijf al uitoefent,
dient zij de vergunning al te hebben voordat DNB op de
aanvraag heeft beslist.
Strikt genomen is zij dus in overtreding zolang DNB niet op
de aanvraag heeft beslist. Teneinde de consequenties
hiervan te voorkomen, is bepaald dat DNB een zware
ontheffing kan verlenen voor de periode die verstrijkt op het
tijdstip dat DNB heeft beslist op de aanvraag van een vergunning.
De toezichthouder kan een ontheffing verlenen slechts
indien de wet voor een specifieke situatie in die mogelijkheid voorziet. Dat geldt voor zowel een lichte ontheffing als
een zware ontheffing.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
De verwijzing in artikel 2:2 van de Wft naar 2:68, vierde lid,
van de Wft vervalt omdat in artikel 2:68 van de Wft geen
ontheffingsmogelijkheid is opgenomen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Artikel 2:2 van de Wft regelt dat een ontheffing die door de
toezichthouder wordt gegeven ook geldt voor de dienovereenkomstige regels ingevolge het Deel Prudentieel toezicht
financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen. Zoals toegelicht in het algemeen
deel van deze memorie van toelichting, is de ECB binnen
het SSM de vergunningverlenende toezichthouder voor
banken. Gezien de samenhang van de vergunning met de
ontheffing ligt het in de rede dat de ECB ook zal besluiten
over ontheffingen, op voorstel van DNB in het ontwerpbesluit over de vergunning. Dit onderdeel regelt dat ook bij
door de ECB verleende ontheffingen, deze tevens geldt als
een ontheffing van de dienovereenkomstige regels in de
Delen 3 en 4 van de Wft.
Artikel 2:3
Indien, onverminderd artikel 2:2, de Autoriteit
Financiële Markten bij de verlening van een
vergunning,waarbij ingevolge artikel 1:48
advies aan de Nederlandsche Bank is gevraagd, tevens een ontheffing als bedoeld in
artikel 2:67b, vierde lid, of 2:99, zesde lid,
verleent, is de Autoriteit Financiële Markten
bevoegd tegelijkertijd ontheffing te verlenen
van de dienovereenkomstige regels ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen, indien het advies daartoe
aanleiding geeft. In die gevallen worden de
door de Nederlandsche Bank eventueel geadviseerde voorschriften verbonden aan die
ontheffing. Die ontheffing wordt geacht te
zijn verleend door de Nederlandsche Bank
voorzover betrekking hebbend op regels
ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Zie de toelichting bij artikel 2:2.
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Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijziging betreft herstel van een foute
verwijzing.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In het eerste lid van artikel 2:3 van de Wft wordt de situatie
geregeld waarin de AFM, indien zij een vergunning verleent, tevens een lichte ontheffing kan verlenen van bepaalde prudentiële voorschriften. Daarbij wordt ten onrechte verwezen naar de ontheffingen als bedoeld in de artikelen 2:58, derde lid, 2:63, derde lid, 2:78, derde lid, 2:83,
derde lid, 2:89, derde lid, en 2:94, derde lid, van de Wft. In
die artikelen is geen sprake van toetsing op het gebied van
het prudentiële toezicht. Met het oog hierop wordt als eerste wijziging in dit onderdeel voorgesteld de verwijzing naar
eerdergenoemde artikelen te laten vervallen.
In het tweede lid wordt de situatie geregeld waarin DNB,
indien zij een vergunning verleent, tevens een lichte ontheffing kan verlenen van bepaalde gedragsvoorschriften.
Daarbij wordt ten onrechte verwezen naar de ontheffingen
als bedoeld in de artikelen 2:5, derde lid, 2:7, derde lid,
2:12, zesde lid, 2:17, derde lid, 2:31, derde lid, 2:37, derde
lid, 2:41, derde lid, en 2:51, derde lid, van de Wft. In die
artikelen is geen sprake van toetsing op het gebied van het
gedragstoezicht. Met het oog hierop wordt als tweede
wijziging in dit onderdeel voorgesteld de verwijzing naar
eerdergenoemde artikelen te laten vervallen. Ook wordt ten
onrechte verwezen naar het niet bestaande artikel 2:22,
derde lid, van de Wft.
Kamerstuk 31.468, nr. 8
In artikel I, onderdeel HH van het wetsvoorstel werd voorgesteld om artikel 2:3, tweede lid, van de Wft te wijzigen
zodat daarin nog slechts wordt verwezen naar ontheffingen
als bedoeld in de artikelen 2:32, derde lid en 2:42, derde
lid, van de Wft. Nu door deze nota van wijziging de onderdelen TT1 en WW1 aan dit artikel van het wetsvoorstel
worden toegevoegd, waarin wordt voorgesteld om ook die
leden te laten vervallen, bestaat er geen reden meer om
het tweede lid van artikel 2:3 te handhaven.
Aangezien dit artikel hierdoor nog slechts één lid kent, is de
aanduiding «1.» voor het oorspronkelijke eerste lid overbodig en kan dit eveneens vervallen.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
De verwijzing in artikel 2:3 van de Wft naar de artikelen
2:67, vijfde lid en 2:68, vierde lid, van de Wft vervalt omdat
in deze artikelen niet langer een ontheffingsmogelijkheid is
opgenomen. Tevens wordt de ontheffingsmogelijkheid in
artikel 2:67b, vierde lid, ingevoegd.
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Hoofdstuk 2.2 Toegang tot de
Nederlandse financiële markten
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De AFM merkte op dat uit de concept-bepalingen niet blijkt
in hoeverre een vergunning wordt verleend per afzonderlijke activiteit dan wel dat iedere nieuwe activiteit onder een
bestaande vergunning wordt gebracht. De formulering van
de vergunningbepalingen voor het verlenen van financiële
diensten, in hoofdstuk 2.2. Toegang tot de Nederlandse
financiële markten biedt de mogelijkheid voor de AFM om
per instelling één vergunning te verlenen voor meerdere
activiteiten. Evenals nu onder de Wte 1995 het geval is, zal
in de vergunning aangegeven worden voor welke dienst
(en) en product(en) de vergunning wordt verleend.
DNB verzocht om verduidelijking van de relatie tussen de
verschillende onderdelen van de Wft bij de verbodsbepaling in hoofdstuk 2.2. Toegang tot de Nederlandse financiele markten . Als voorbeeld werd genoemd het aanbieden
van spaarrekeningen dat onder het verbod van “aanbieden
zonder een daartoe verleende vergunning” valt doch waarvoor de aanbieder tevens op grond van het Deel Prudentieel toezicht een vergunning dient te bezitten. In het Deel
Markttoegang zijn alle bepalingen met betrekking tot de
vergunningplicht overgenomen uit het Deel Prudentieel en
het Deel Gedragstoezicht. De vergunningplicht is daarbij
per specifieke activiteit geregeld waardoor dubbele vergunningplichten niet meer voorkomen.
Ten aanzien van de vergunningverlening aan beheerders
van beleggingsinstellingen vroeg DNB of een kredietinstelling in het kader van het “enkelvoudig vergunningstelsel”
wel over een aparte vergunning voor het beheren van
beleggingsinstellingen zou moeten beschikken. Allereerst
zij opgemerkt dat dit onder de huidige wet (Wtb) ook het
geval is. In de Wft wordt dit ongewijzigd overgenomen.

Afdeling 2.2.a1 Uitoefenen van bedrijf
van afwikkelonderneming
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Voor het toezicht op afwikkelondernemingen wordt een
vergunningstelsel geïntroduceerd. Aangesloten wordt bij de
systematiek van de overige bepalingen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen, die gelden voor financiële ondernemingen. De nieuwe afdeling vangt aan met
bepalingen met betrekking tot afwikkelondernemingen met
zetel in Nederland.
a. inleiding
Elke dag vinden in het kader van het girale betalingsverkeer miljoenen girale betalingstransacties plaats door middel van betalingen met pinpassen, internet, incasso’s,
overboekingen en anderszins. Hierbij zijn veel partijen
betrokken, die tezamen worden aangeduid als afwikkelondernemingen. De twee belangrijkste factoren die direct
wettelijk toezicht op deze afwikkelondernemingen noodzakelijk maken, zijn de volgende. In de eerste plaats is het
gebruik van elektronisch betalen, zoals pinnen in winkels,
zeer wijdverbreid in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de
maatschappij in toenemende mate afhankelijk wordt van
het girale betalingsverkeer. Zou het girale betalingsverkeer
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niet goed functioneren, dan heeft dat vergaande consequenties. Indien de ene betaaldienstverlener niet aan zijn
verplichtingen zou kunnen voldoen doordat het girale betalingsverkeer niet goed functioneert, kan dat gevolg hebben
voor het gehele systeem van girale betalingstransacties.
Een eventueel disfunctioneren van het girale betalingsverkeer dat enige tijd duurt kan tot maatschappelijke ontwrichting leiden aangezien er op korte termijn onvoldoende
alternatieven zijn voor de girale betalingen. Voorts ontstaat
er economische schade voor degenen aan wie moet worden betaald: zij ontvangen immers geen betaling. Deze
grote belangen rechtvaardigen op zich reeds de invoering
van wettelijk toezicht. In de tweede plaats zijn de partijen
die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van het
betalingsverkeer veranderd. Zo zijn vanwege de zogeheten
Single Euro Payment Area (SEPA) nieuwe instellingen
delen van het Nederlandse betalingsverkeer gaan verwerken. Dit leidt ertoe dat de mogelijkheden voor de Nederlandsche Bank (DNB) voor het toezicht op het betalingsverkeer worden beperkt. In de praktijk wordt het type toezicht dat betrekking heeft op het betalings- en effectenverkeer als geheel “oversight” genoemd. Het huidige “oversight” met betrekking tot betalingsverkeer is gebaseerd op
vrijwilligheid en een langdurige relatie met de desbetreffende ondernemingen. Dat dit thans goed werkt is geen garantie dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Bovendien is deze
relatie er niet met de bedoelde nieuwe instellingen, of is
deze onvoldoende. Dat DNB in een eventueel geval van
nood niet beschikt over het handhavingsinstrumentarium
van de Wft als het echt nodig is, leidt tot risico’s die we niet
mogen lopen. Op dit moment is het toezicht op de afwikkeling van girale betalingstransacties dan ook nog onvoldoende geregeld. Dit wetsvoorstel beoogt de oversight op
basis van vrijwilligheid te vervangen door een wettelijk
oversight.
Hieronder zal worden ingaan op de voorgeschiedenis, de
noodzaak van toezicht op afwikkelondernemingen, de
Europese context, de internationale standaarden en de
vormgeving van het toezicht. Eerst zal echter worden ingegaan op de wijze waarop girale betalingen worden afgewikkeld.
b. afwikkeling van girale betalingstransacties
De afwikkeling van girale betalingstransacties bestaat in
grote lijnen uit vier fasen. De eerste fase betreft het uitgeven of licenseren van betaalproducten. Het betalingsverkeer maakt gebruik van deze betaalproducten. Een betaalproduct bestaat uit een geheel van regels waaraan alle
gebruikers van het product zich dienen te houden. Hier
wordt reeds opgemerkt dat in de versie van het wetsvoorstel die voor consultatie heeft voorgelegen het toezicht ook
wordt uitgeoefend op de ondernemingen die betaalproducten aanbieden. De ontvangen reacties op dit punt hebben aanleiding gegeven tot heroverweging. Voorlopig
worden deze ondernemingen niet onder toezicht gesteld.
Of het wenselijk is ook deze ondernemingen die de overige
werkzaamheden verrichten onder toezicht te stellen, zal bij
een andere gelegenheid worden bezien.
Als gevolg van het betalen met een giraal betaalproduct
dienen de betaalrekeningen van de betrokken betaaldienstgebruikers te worden gemuteerd. De betaaldienstver-
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lener die de betaalrekening van de betaler beheert, zal
moeten mededelen of een betaling doorgang kan vinden.
Deze zal daarvoor ten minste een controle wensen uit te
voeren op het beschikbare saldo van de betaler. Het is
mogelijk dat een lange keten van intermediairs bestaat om
de diensten aan de betaaldienstgebruikers mogelijk te
maken door middel van de daadwerkelijke mutaties van de
betaalrekeningen en de finale “settlement” van de betaling.
Een voorbeeld waarin relatief lange ketens van intermediairs voorkomen, zijn betalingen met betaalpassen. Indien
een betaaldienstgebruiker in een winkel wil betalen met
een betaalpas, zal hij de betaalpas en de pincode aanbieden aan de betaalterminal in de winkel. Dit kan worden
gezien als een verzoek dat betrekking heeft op de goedkeuring van een betaalopdracht. Voordat de transactie kan
plaatsvinden, zal namens of door de bank of andere beheerder van de te debiteren betaalrekening akkoord moeten worden gegeven. De betaalterminal staat evenwel niet
in direct contact met alle beheerders van betaalrekeningen.
Het autorisatieverzoek dat de betaalterminal genereert, zal
daarom via derde partijen, al dan niet in een keten, worden
doorgezonden naar de betaaldienstverlener die de betaalrekening van de betaler beheert. Daarom is in de definitie
van afwikkelonderneming gekozen voor de term “doorzenden” en is niet voor de term “zenden” gekozen. Zou zijn
bepaald dat het gaat om het “zenden” van autorisatieverzoeken, dan zou bij een onjuiste lezing de ongerijmde
indruk kunnen ontstaan dat de betaler zelf, dus bijvoorbeeld de klant in de winkel” onder toezicht zou worden
gebracht. De werkzaamheden die bedoelde ondernemingen verrichten, staan beschreven in onderdeel a van de
definitie van “afwikkelonderneming”. Overwogen is te specificeren door wie de verzoeken worden doorgezonden en
aan wie. Daarvan is afgezien. In de praktijk is niet altijd
duidelijk of de betaaldienstverlener van de klant dan wel de
betaaldienstverlener van de winkelier het autorisatieverzoek doet. Een specificatie van de doorzender van het
autorisatieverzoek en van de ontvanger zou de reikwijdte
van het wetsvoorstel onbedoeld kunnen inperken.
Onderstaand schema moge een en ander verduidelijken.

Een klant in een winkel biedt zijn betaalpas aan bij een
terminal, in het spraakgebruik “pinapparaat” genoemd. Dit
wordt opgevat als een verzoek om goedkeuring van de
betaalopdracht. Dit verzoek wordt gezonden aan de betaaldienstverlener die de betaalrekening van de betaler
beheert, de bank van de klant. Het doorzenden van het
verzoek is de eerste activiteit die wordt genoemd in de
definitie van “afwikkeldienst”. Het goedkeuren zelf is de
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tweede activiteit die wordt genoemd in de definitie van
“afwikkeldienst”. Goedkeuring wordt verleend wanneer het
saldo van de klant toereikend is of, wanneer dat niet het
geval is, het aan de klant is toegestaan rood te staan.
Doorgaans zal de bank van de klant zelf beoordelen of het
saldo reikend is en op basis daarvan al dan niet toestemming geven. Het komt evenwel ook voor dat het goedkeuren door een ander dan de bank wordt gedaan. Mede
daarom is de activiteit “goedkeuren” als een aparte afwikkeldienst genoemd. Wanneer goedkeuring is verleend zal
de rekening van de klant moeten worden gedebiteerd en de
rekening van de winkelier moeten worden gecrediteerd. Dit
salderen is de derde afwikkeldienst die in de definitie van
“afwikkeldienst” is genoemd. In bovenstaand schema is dit
weergeven met “transactie”.
Teneinde een mogelijk misverstand te voorkomen, wordt
opgemerkt dat telecomondernemingen die de verzoeken
doorzenden, niet onder de definitie van “afwikkelonderneming” vallen. Daarom zijn aanbieders van communicatienetwerken uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien zich in deze keten van derde partijen operationele
verstoringen voordoen, kan, afhankelijk van de omvang van
de betreffende derde partij, mogelijk een groot deel van de
pinpasbetalingen onmogelijk worden. Naast operationele
verstoringen kunnen zich ook problemen voordoen met de
integriteit en de vertrouwelijkheid van de betalingen. Daarmee wordt bedoeld dat betalingen tijdens het betaalproces
niet kunnen worden gewijzigd en toegang tot de betaalinformatie voldoende beperkt is. Het eventuele akkoord voor
de betaling wordt normaliter via dezelfde keten van intermediairs weer teruggeleid naar de betaalterminal, waarop
het akkoord zichtbaar wordt.
In voorkomende gevallen wijst een beheerder van een
betaalrekening een derde partij aan, die namens hem
betalingsverzoeken mag autoriseren. Deze functie, ook wel
‘stand-in’ genoemd, maakt het bijvoorbeeld mogelijk om
betalingen te autoriseren wanneer de systemen van de
beheerder van de betaalrekening om technische redenen
niet beschikbaar zijn. In deze gevallen wordt een autorisatieverzoek afgehandeld door één van de partijen in de
betaalketen. Deze werkzaamheden zijn beschreven in
onderdeel b van de definitie van “afwikkelonderneming”.
Bovengenoemde werkzaamheden vielen niet uitdrukkelijk
onder de reikwijdte van het wetsvoorstel inzake het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop ingediend
(wetsvoorstel afwikkeldiensten).9 Zij kunnen op grond van
dat wetsvoorstel wel worden aangewezen bij algemene
maatregel van bestuur. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe
geleid dat deze werkzaamheden uitdrukkelijk worden genoemd, mede gelet op de belangrijke rol die zij spelen bij
de afwikkeling van girale betalingstransacties.
Nadat een betaaltransactie is geautoriseerd, dient deze
nog geëffectueerd te worden. Hiertoe dient de betaalrekening van de betaler te worden gedebiteerd en de betaalrekening van de ontvanger te worden gecrediteerd. Indien
deze betaalrekeningen bij verschillende betaaldienstverleners worden aangehouden, zal ook tussen de desbetreffende betaalinstellingen moeten worden verrekend. Deze
9

Kamerstuk 32.025, nr. 2.
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werkzaamheid wordt “salderen” genoemd, waarbij het erom
gaat dat betalingen tussen betaaldienstverleners onderling
worden genetteerd. De ondernemingen die hun bedrijf
maken van het verrichten van deze laatste werkzaamheid,
het salderen, worden met het thans voorliggende wetsvoorstel onder toezicht gesteld. Omdat girale betalingen
zich kenmerken door hun hoge volume en gemiddeld lage
waarde, worden deze betalingen veelal over een dag geaggregeerd en batchgewijs verwerkt. Dit aggregeren is
begrepen in de werkzaamheden, beschreven in onderdeel
c van de definitie van “afwikkelonderneming”. In afwijking
van het wetsvoorstel afwikkeldiensten is niet langer gekozen voor de term “verrekenen”. Dit begrip heeft een specifieke juridische betekenis. Niet kan worden overzien of alle
juridische implicaties daarvan passend zijn. Daarom is
gekozen voor de term “salderen”.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat betaalopdrachten
van particulieren, midden- en kleinbedrijf en grote ondernemingen worden gesaldeerd. Dat leidt tot betaalinstructies
van de ene bank om de andere bank te betalen. Deze
settlement gebeurt veelal in systemen als Target2. Die
betaalinstructies worden niet gekwalificeerd als betaalopdracht in de zin van het wetsvoorstel.
c. voorgeschiedenis
Op 29 september 2009 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel afwikkeldiensten ingediend. Dat wetsvoorstel heeft
betrekking op de afwikkeling van zowel geldtransacties als
transacties in financiële instrumenten. Op 16 oktober 2009
heeft de Tweede Kamer haar verslag vastgesteld.10 Nadien, op 20 oktober 2009, heeft de Europese Commissie
een mededeling het licht doen zien.11 Met deze mededeling
maakte de Europese Commissie kenbaar dat zij voornemens was diverse voorstellen te doen teneinde de handel
in derivaten waar mogelijk te laten verschuiven van de
overheersende bilaterale over-the-counter-markten naar
een meer gecentraliseerde handel en clearing. Een belangrijk onderdeel van het destijds aangekondigde voorstel was
de introductie van toezicht op centrale tegenpartijen die
afwikkeldiensten verlenen met betrekking tot financiële
instrumenten. Tevens deelde de Europese Commissie mee
voornemens te zijn medio 2010 voor te stellen om centrale
tegenpartijen die op financiële instrumenten gerichte afwikkeldiensten verrichten vergunningplichtig te maken. De
nadere bevoegdheidsverdeling tussen de toen nog op te
richten European Securities and Markets Authority (ESMA)
en nationale toezichthouders wat betreft de vergunningverlening en het lopende toezicht moest nog worden uitgewerkt. De destijds aangekondigde plannen van de Europese Commissie hadden deels betrekking op de onderwerpen
die in het wetsvoorstel afwikkeldiensten worden geregeld.
Om die reden heeft een van mijn voorgangers besloten de
beantwoording van het verslag van de Tweede Kamer
inzake het wetsvoorstel afwikkeldiensten, en daarmee de
10
11
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voortgang van dat wetsvoorstel, op te schorten, totdat
duidelijk zou zijn in hoeverre de door de Europese Commissie aangekondigde communautaire regels overbodig
zouden maken. Die duidelijkheid is er inmiddels. Op 4 juli
2012 is de Verordening betreffende over-the-counterderivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
gepubliceerd.12 In de wandeling wordt deze verordening
wel aangeduid met “EMIR” (zonder lidwoord): European
Market Infrastructure Regulation. Ook hierna zal dit acroniem worden gebruikt. EMIR introduceert toezicht op, kort
gezegd, systemen voor de afwikkeling van financiële instrumenten.
Het nog aanhangige wetsvoorstel afwikkeldiensten beoogde eveneens een dergelijk toezicht in te voeren, maar ging
verder: dat wetsvoorstel beoogde tevens toezicht op ondernemingen voor de afwikkeling van girale betalingen. in
te voeren. Door de komst van EMIR kan het wetsvoorstel
afwikkeldiensten niet ongewijzigd worden gehandhaafd: de
in dat wetsvoorstel opgenomen regels betreffende toezicht
op systemen voor afwikkeling van financiële instrumenten
dienen te vervallen. De aanpassing aan EMIR maakt het
wenselijk het wetsvoorstel afwikkelondernemingen binnenkort in te trekken en de resterende bepalingen inzake het
toezicht op afwikkeldiensten in het thans voorliggende
wetsvoorstel op te nemen. Er is dus niet voor gekozen
wetsvoorstel afwikkeldiensten te wijzigen. De omvang van
een nota van wijziging bij dat wetsvoorstel zou zo groot zijn
dat het voor de leesbaarheid nodig was geweest tevens
een nieuwe, integrale versie van het wetsvoorstel te schrijven. Bovendien zou de tijdwinst van een wijziging van het
wetsvoorstel afwikkeldiensten ten opzichte van een opname van de bepalingen in een geheel nieuw wetsvoorstel
beperkt zijn: ook voor een dergelijke wijziging is het horen
van de Afdeling advisering van de Raad van State geïndiceerd.
Resumerend wordt opgemerkt dat het nog aanhangige
wetsvoorstel betrekking had op (1) derivatentransacties en
(2) geldtransacties. Door de totstandkoming van EMIR is
nationale wetgeving van (1) niet meer opportuun, maar dat
laat de noodzaak van (2) onverlet. Daarop wordt hieronder
ingegaan.
d. noodzaak van toezicht op afwikkelondernemingen
De huidige situatie met betrekking tot het oversight/toezicht
op de afwikkeling van transacties in financiële instrumenten
en girale betalingen kent tekortkomingen. EMIR en de
Central Securities Depository Regulation beogen de tekortkomingen met betrekking tot de systemen voor afwikkeling
van transacties in financiële instrumenten te verhelpen. In
de richtlijn betaaldiensten13 zijn afwikkeldiensten expliciet
vrijgesteld; voor het verlenen van afwikkeldiensten behoeft
12
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Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012, L 201) gestelde regels
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in
de interne markt tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG,
2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking
van richtlijn 97/5/EG, Pb 2007 L 319.
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geen vergunning als betaalinstelling te worden aangevraagd, noch zijn afwikkeldiensten op andere wijze expliciet
onder toezicht gesteld. Gelet op het aandeel girale betalingen in de Nederlandse markt en de risico’s die zich kunnen
voordoen bij de afwikkeling van die betalingen, wordt op
nationaal niveau inmiddels een andere afweging gemaakt.
De thans voorliggende bepalingen beogen de tekortkomingen met betrekking tot de systemen voor de afwikkeling
van girale betalingen te redresseren.
De ernst van de risico’s vraagt om onafhankelijk en direct
toezicht In 2011 zijn in Nederland 2,2 miljard transacties
met betaalpassen verricht. Dat is in vergelijking met andere
landen veel. Dat op zich maakt al dat Nederland meer
behoefte heeft aan onafhankelijk wettelijk toezicht dan
sommige andere landen. Het betreft niet alleen het betalen
met betaalpassen in winkels, maar bijvoorbeeld ook het
opnemen van chartaal geld uit geldautomaten. Het is van
essentieel belang dat al deze transacties goed worden
gesaldeerd. Dit maakt het wenselijk dat afwikkelondernemingen onder toezicht staan van een onafhankelijke toezichthouder die is uitgerust met een adequaat toezichtinstrumentarium.
Er kunnen zich verschillende risico’s voordoen. Een van de
risico’s is het operationele risico. Onder operationeel risico
worden begrepen de risico’s op slecht of niet functioneren
als gevolg van tekortschietende interne procedures en
systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Operationele risico’s kunnen voortvloeien uit de mogelijkheid
dat de afwikkelonderneming door menselijk of technisch
falen niet naar behoren functioneert. Bovenstaande risico’s
kunnen zich manifesteren in een systeemrisico; door problemen bij een partij in de keten ontstaan ook problemen bij
andere partijen in de keten. Het kan dan voorkomen dat
een betaaldienstverlener aan het afwikkelsysteem zijn
verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van een incorrecte saldering. Wanneer als gevolg van een incorrecte
saldering een partij ten onrechte onvoldoende direct beschikbare middelen heeft om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan dit probleem zich voortplanten
door het systeem en in het ergste geval tot maatschappelijke ontwrichting leiden. Voorts bestaat het risico dat een
saldering de iure niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld
omdat een afwikkelonderneming achteraf beschikkingsonbevoegd blijkt te zijn.
Met de thans in dit wetsvoorstel opgenomen bepalingen
wordt het toezicht op afwikkelondernemingen wettelijk
verankerd. In de huidige situatie is er wel toezicht, maar dit
toezicht is vrijwillig. Het toezicht functioneert als volgt.14
DNB ziet toe op betalingssystemen op grond van een
Oversightkader dat privaatrechtelijk is overeengekomen.
Op andere systemen wordt in Europees verband oversight
gehouden op basis van een stilzwijgende overeenkomst
zonder wettelijk of contractuele basis. Het huidige toezicht
heeft als nadeel dat partijen zich niet eraan behoeven te
onderwerpen en als ze zich er wel aan onderwerpen, door
het aangaan van een overeenkomst, er geen handhavingsinstrumentarium is in het geval zij zich niet aan de regels
14

Zie voor een overzicht van de oversight-activiteiten de jaarlijkse Oversight publicatie van de Nederlandsche Bank, te
vinden op www.dnb.nl.
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houden.
Het maatschappelijk belang dat gemoeid is met een goede
werking van het girale betalingsverkeer is groot. De overheid dient de bescherming van dit publieke belang als haar
taak op te vatten, gelijk zij dat ook heeft gedaan bij de
bescherming van in het bijzonder banken en clearinginstellingen. Nadrukkelijk zij opgemerkt dat het thans voorliggende wetsvoorstel de soliditeit en de continuïteit van de afwikkelondernemingen beoogt te bevorderen, niet zozeer
omwille van de afwikkelondernemingen als wel - nog meer
dan bij het toezicht op andere ondernemingen - omwille
van het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting die
het gevolg kan zijn van verstoringen bij de afwikkelondernemingen. Het belang dat het wetsvoorstel beoogt te beschermen overstijgt het belang van de individuele afwikkelonderneming verre. In die zin is een afwikkelonderneming
niet op één lijn te stellen met een willekeurige privaatrechtelijke onderneming met de bedrijfsuitoefening waarvan de
overheid in beginsel geen bemoeienis behoort te hebben,
en zelfs niet op één lijn te stellen met een willekeurige
financiële onderneming of een onderneming die werkzaam
is op financiële markten. Ten aanzien van een ‘gewone’
onderneming geldt dat een deconfiture in beginsel de
verwerkelijking van het bedrijfsrisico is, die weliswaar ongewenste gevolgen kan hebben, maar die niet noopt tot
toezicht. Een zelfde houding ten aanzien van afwikkelondernemingen zou niet duiden op een adequate taakopvatting van de overheid. Het toezicht dient daarom bij wet te
worden geregeld en te worden opgedragen aan onafhankelijke toezichthouders.
In dit verband wordt erop gewezen dat het gedragstoezicht
in belangrijke mate ziet op de kosten en het prijs- en serviceniveau van afwikkeldiensten en de transparantie daarover. De gedragsvoorschriften zijn weliswaar van invloed
op de belangen van de afnemers van de diensten van
afwikkelondernemingen, maar de bescherming van die
belangen is niet het primaire doel. De gedragsvoorschriften
dienen in dit geval de bescherming van een hoger doel,
namelijk de bescherming van het maatschappelijk belang
dat gemoeid is met een goede werking van het girale betalingsverkeer. Dat omstandigheid dat de wederpartijen van
afwikkelondernemingen professioneel zijn en in staat zouden moeten worden geacht zelfstandig hun belangen adequaat te beschermen is op zichzelf genomen juist, maar is
geen garantie dat deze wederpartijen ook voldoende aandacht hebben voor de bescherming van het maatschappelijk belang van een goede werking van het girale betalingsverkeer.
Het bevorderen van de positie van Nederlandse afwikkelondernemingen De invoering van toezicht op afwikkelondernemingen kan bevorderlijk zijn voor de positie van afwikkelondernemingen met zetel in Nederland. Nederlandse
afwikkelondernemingen kunnen in het buitenland minder
positief worden ontvangen zolang zij niet onder wettelijk
toezicht staan. Het achterwege blijven van wetgeving op dit
punt in Nederland kan in de praktijk een belemmering
vormen voor de internationale ontplooiing van Nederlandse
afwikkelondernemingen. Het ontbreken van wettelijk toezicht betekent een mindere waarborg van hun soliditeit. Het
feit dat een afwikkelonderneming in de staat van haar zetel
onder toezicht staat, kan in de markt en door andere finan-
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ciële toezichthouders buiten Nederland als een soort keurmerk worden ervaren. Nederlandse afwikkelondernemingen kunnen dit keurmerk thans niet tonen. Het ontbreken
van het keurmerk kan ertoe leiden dat Nederlandse afwikkelondernemingen die willen opereren op een buitenlandse
markt minder vertrouwen genieten en daarom gebruik
maken van lokale intermediairs die in de desbetreffende
staat wel onder toezicht staan. Het toevoegen van een
dergelijke schakel in de keten heeft ten minste twee nadelen: het is duurder en het werkt vertragend. Het ontbreken
van toezicht heeft daardoor voor Nederlandse afwikkelondernemingen een ongunstige invloed op het gelijk speelveld. Het invoeren van toezicht past dan ook in het streven
het vestigingsklimaat voor financiële ondernemingen in
Nederland te verbeteren.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
Voorts stellen de leden van de VVD-fractie enkele vragen
over de verhouding met het wetsvoorstel inzake afwikkeldiensten.15 Zij vragen wat de verschillen zijn tussen het
voorliggende wetsvoorstel en het wetsvoorstel afwikkeldiensten.
De twee belangrijkste verschillen tussen het voorliggende
wetsvoorstel en het wetsvoorstel afwikkeldiensten zijn de
volgende. Het wetsvoorstel afwikkeldiensten heeft betrekking op de afwikkeling van zowel transacties van financiële
instrumenten als girale betalingstransacties. De Europese
verordening EMIR voor onder andere het toezicht op Central Counter Parties en de in voorbereiding zijnde Central
Securities Depositories Regulation voor onder andere het
toezicht op Central Securities Depositories, betreffen de
afwikkeling van transacties van financiële instrumenten.
Daarmee wordt een nationale regeling over dat onderwerp
overbodig. Daarom keert de afwikkeling van transacties
van financiële instrumenten niet terug in het voorliggende
wetsvoorstel. Dat is het eerste belangrijke verschil. Wat
overblijft is het toezicht met betrekking tot de afwikkeling
van girale betalingstransacties. In het wetsvoorstel afwikkeldiensten betreft het uitsluitend afwikkelondernemingen
die verrekenen of verevenen, in de nu voorgestelde terminologie ‘salderen’ genoemd. Bij nader inzien is het gewenst
ook twee andere schakels in de keten van de afwikkeling
van girale betalingstransacties onder toezicht te stellen,
namelijk ondernemingen die verzoeken doorzenden die
betrekking hebben op de goedkeuring van betaalopdrachten en ondernemingen die die verzoeken goedkeuren. Dat
is het tweede belangrijke verschil. Anders gezegd: het deel
met betrekking tot financiële instrumenten is uit het wetsvoorstel afwikkeldiensten gelicht en het overgebleven deel
met betrekking tot girale betalingstransacties is uitgebreid.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre het voorliggende wetsvoorstel aansluit op EMIR.
Zowel EMIR als de in het voorliggende wetsvoorstel opgenomen regeling betreffende afwikkelondernemingen, hebben betrekking op het afwikkelen van transacties. Dat is de
reden waarom zij destijds tezamen in het wetsvoorstel
15
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afwikkeldiensten zijn gevoegd. Daarmee houdt de vergelijking evenwel op. EMIR heeft betrekking op de afwikkeling
van transacties in financiële instrumenten en het voorliggende wetsvoorstel op de afwikkeling van girale betalingstransacties.
De drie belangrijkste verplichtingen die door EMIR in het
leven zijn geroepen zijn de verplichting om “over-thecounter-derivaten” (OTC-derivaten) voor zover mogelijk
centraal te clearen, de verplichting alle derivatentransacties
te rapporteren aan een zogeheten trade repository en de
verplichting te voldoen aan prudentiële voorschriften met
betrekking tot centrale tegenpartijen, inclusief een vergunningplicht. Daarnaast kunnen op grond van EMIR ook eisen
worden gesteld met betrekking tot OTC-derivaten die niet
centraal kunnen worden gecleard. Deze eisen hebben
onder andere betrekking op het onderpand dat partijen met
elkaar moeten uitwisselen. De eerste twee verplichtingen
(centrale clearing en een rapportageverplichting) en de
laatste (onderpand) zouden in een regeling betreffende de
afwikkeling van girale betalingstransacties niet passend
zijn. Prudentiële voorschriften, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsvoering, en gedragsvoorschriften zijn
daarentegen van groot belang in het kader van de afwikkeling van girale betalingstransacties. Deze worden dan ook
in het voorliggende wetsvoorstel gegeven.
Voorts vragen de aan het woord zijnde leden [van de VVD
fractie (red.)] hoe het huidige toezicht tot heden heeft gefunctioneerd en of onder andere het functioneren van het
toezicht reden is geweest om het toezicht op afwikkelondernemingen wettelijk vast te leggen.
Oversight op afwikkelondernemingen heeft tot nu toe op
vrijwillige basis plaatsgevonden. De toenemende internationalisering van het betalingsverkeer is de belangrijkste
reden om het toezicht op afwikkelondernemingen een
wettelijke basis te geven.
Deze leden [van de VVD fractie (red.)] vragen vervolgens
hoe het toezicht in andere Europese landen is geregeld en
of ook daar het toezicht wettelijk is verankerd.
Nieuwe lidstaten hebben in veel gevallen voor hun toetreding tot de Europese Unie gezorgd voor een wettelijke
verankering van het oversight op afwikkelondernemingen.
Voorts hebben Italië en Frankrijk wetgeving op dit punt. Als
een staat die geen lidstaat, maar wel wetgeving op dit
terrein heeft, kan voorts Zwitserland nog worden genoemd.
Deze leden [van de VVD fractie (red.)] vragen voorts of de
regering nader kan duiden of het ontbreken van toezicht
een negatief effect heeft op het vestigingsklimaat. Daarnaast vragen deze leden of de concurrentiepositie van het
Nederlands bedrijfsleven wordt aangetast.
Ondernemingen die als afwikkelonderneming worden aangemerkt en die in Nederland activiteiten met een zekere
omvang ontplooien, moeten na inwerkingtreding van dit
voorstel kosten maken om een vergunning aan te vragen
en aan de bijbehorende voorwaarden te voldoen. Niet alle
lidstaten beschikken over vergelijkbare regelgeving. In dat
opzicht hebben afwikkelondernemingen in Nederland meer
kosten dan in sommige andere lidstaten. Of een en ander
een concurrentienadeel oplevert, is maar de vraag.
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De internationalisering van het betalingsverkeer schrijdt
voort. Het feit dat een afwikkelonderneming in de staat van
haar zetel onder toezicht staat, wordt in de markt en door
andere financiële toezichthouders als een soort ‘keurmerk’
ervaren. Afwikkelondernemingen die niet onder toezicht
staan kunnen dit keurmerk niet tonen. Het ontbreken van
het keurmerk kan ertoe leiden dat afwikkelondernemingen
die willen opereren op een internationale markt minder
vertrouwen genieten. Het ontbreken van toezicht heeft
daardoor een ongunstige invloed. Anders gezegd: het kan
voor betaaldienstverleners die gebruik maken van de
dienstverlening van de betreffende afwikkelonderneming
ook positief zijn dat die afwikkelonderneming onder toezicht
staat en aan bepaalde prudentiële eisen moet voldoen. Het
invoeren van toezicht kan het vestigingsklimaat verbeteren.
Daarnaast blijft gelden dat invoering van toezicht op een tot
dan toe niet onder toezicht staande groep van ondernemingen, altijd kosten meebrengt voor die ondernemingen.
De afweging of die kosten acceptabel zijn in het licht van
het toezicht dat wordt ingevoerd, moet positief worden
beantwoord. Wel is het daarbij van belang dat het toezicht
beperkt blijft tot die ondernemingen die daadwerkelijk een
cruciale rol in de betaalketen of het betaalproces vervullen.
De aan het woord zijnde leden [van de D66 fractie (red.)]
vragen om de noodzaak van gedragstoezicht op afwikkelondernemingen nader te onderbouwen, en waarom het
toezicht op de kosten, het prijs- en serviceniveau en de
transparantie daarover een goede werking van het retail
betalingsverkeer zal verbeteren. Zij vragen toe te lichten op
welke wijze het maatschappelijk belang afwijkt van het
belang dat de wederpartijen van afwikkelondernemingen
hebben.
Gedragstoezicht wordt uitgeoefend mede in het belang van
de stabiliteit van de financiële stelsel. Ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten leveren
een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van het stelsel.
Marktwerking alleen is niet noodzakelijkerwijs voldoende
om de doelen van veiligheid en efficiëntie volledig te verwezenlijken omdat de deelnemers niet per definitie alle
risico's dragen die zijn verbonden aan hun activiteiten op
het gebied van betalingen, clearing, afwikkeling en administratie van transacties. Daar komt bij dat de institutionele
structuur van een afwikkelonderneming niet per se een
sterke prikkel of mechanisme biedt voor veilige en doelmatige inrichting en functionering, eerlijke en open toegang, of
bescherming van de activa van deelnemers en klanten. In
dit verband wordt er nadrukkelijk op gewezen dat ook
sommige PFMI’s betrekking hebben op wat in het Nederlandse twin peaks model tot gedragstoezicht wordt gerekend. De PFMI’s zijn het uitgekristalliseerde resultaat van
intensief internationaal overleg en geven weer aan welke
eisen afwikkeldiensten volgens de algemeen heersende
mening van deskundigen dienen te voldoen. In het kader
van het gedragstoezicht worden hier in het bijzonder de
PFMI’s 18, 21, 22 en 23 genoemd.
PFMI 18 bepaalt dat een Financial Market Infrastructure
(“FMI”) objectieve, op risico gebaseerde en openbaar gemaakte toegangscriteria dient te hanteren, die een eerlijke
en open toegang mogelijk maken. Onder andere de om-
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standigheid dat de toegangscriteria moeten zijn gebaseerd
op veiligheid, draagt eraan bij dat robuustheid en veiligheid
van afwikkelondernemingen een prominente rol krijgen in
het toezicht op deze ondernemingen. Bij het toelaten van
deelnemers zou een afwikkelonderneming immers louter
commerciële overwegingen kunnen stellen boven veiligheidsoverwegingen; dat draagt niet bij aan de stabiliteit van
het financiële stelsel.
PFMI 21 heeft niet alleen betrekking op doeltreffendheid
(‘effectiveness’) maar ook op doelmatigheid (‘efficiency’).
Dit laatste behoort in het twin peaks model tot het domein
van de AFM. Financiële markten functioneren beter met
efficiënte afwikkelondernemingen. Een inefficiënt werkende
afwikkelonderneming kan de financiële activiteit en de
marktstructuur verstoren, wat niet alleen gevolgen heeft
voor de deelnemers maar ook voor klanten van deelnemers. Deze verstoringen kunnen leiden tot een lager niveau van de algehele efficiëntie en veiligheid en oplopende
risico's binnen het bredere financiële systeem.
PFMI 22 heeft betrekking op communicatieprocedures en –
standaarden. Deze PFMI past in de combinatie van voorschriften waarvan de naleving leidt tot een sterke en uitgebalanceerde benadering van interoperabiliteit. Klanten van
een afwikkelonderneming moeten met de afwikkelonderneming kunnen communiceren op een snelle, betrouwbare
en accurate wijze. Goede communicatieprocedures en standaarden kunnen handmatige handelingen en daardoor
risico’s en kosten terugdringen, alsmede efficiëntie vergroten en markttoegang vergemakkelijken.
PFMI 23 bepaalt dat een FMI eenduidige en uitgebreide
regels en procedures dient te hanteren, voldoende informatie dient te verstrekken om deelnemers in staat te stellen
een juiste beoordeling te maken van de met hun deelname
aan de FMI gepaard gaande risico’s, vergoedingen en
andere substantiële kosten, en dat alle relevante regels en
belangrijke procedures openbaar dienen te worden gemaakt. Dit is niets nieuws. Zo gelden nu reeds vergelijkbare
bepalingen voor clearinginstellingen: artikelen 4:77 en 4:78.
Wanneer deelnemers hun risico’s niet goed zouden kunnen
inschatten omdat de afwikkelonderneming onvoldoende
informatie verschaft, draagt dat niet bij tot stabiliteit van het
financiële stelsel; dit is een van de redenen waarom PFMI
23 wordt omgezet in Nederlands recht.
Kamerstuk 33.632, nr C
De leden van de VVD-fractie merken op dat zij de invoering
van een wettelijk toezicht nogal zwaar vinden en vragen in
hoeverre het nuttig en gewenst is dat alleen voor het giraal
betalingsverkeer een groot en bewerkelijk toezichtstelsel
wordt opgetuigd.
In de huidige situatie vindt toezicht plaats op vrijwillige
basis. Er is dus al een toezichtstelsel. Op basis van dit
vrijwillige toezicht dienen afwikkelondernemingen nu al te
voldoen aan Principles for Market Infrastructures (PFMI’s).
Ook in die zin verandert er weinig tot niets. Wat wel verandert is dat dit vrijwillige toezicht wordt omgezet in een wettelijk toezicht. Reden daarvoor is dat het vrijwillige toezicht
in de huidige situatie geen direct handhavingsinstrumentarium kent, terwijl de ernst van de risico’s daar wel om
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vraagt. Mede daarom is in 2009 het wetsvoorstel 32 025
ingediend.16 De voortgang daarvan is opgehouden om de
ontwikkelingen af te wachten met betrekking tot hetgeen
uiteindelijk de zogeheten EMIR-Verordening17 is geworden.
Wetsvoorstel 32 025 zal worden ingetrokken omdat de
afwikkeldiensten voor effecten in EMIR zijn geregeld.
Daarmee is de afwikkeling van girale betalingstransacties
echter nog steeds niet geregeld. Het is nu dus hoog tijd om
wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen met betrekking
tot girale betalingstransacties in te voeren. Dit toezicht is
niet groter dan het toezicht op andere financiële ondernemingen.
De aan het woord zijnde leden [van de VVD-fractie (red.)]
vragen vervolgens of er geen sprake is van een kop op
Europese regels. Ook vragen deze leden wat het specifieke
van de Nederlandse situatie is en hoe een en ander past in
het streven naar een gelijk speelveld op de Europese markten.
Wat specifiek is voor de Nederlandse situatie, is dat hier
relatief veel betalingen worden verricht door middel van
pinnen, internet-bankieren en incasso’s. In sommige andere landen komen deze elektronische betalingsvormen
minder vaak voor; daar wordt meer dan in Nederland gebruik gemaakt van cheques en contant geld. Dat betekent
dat storingen van het elektronische girale betalingsverkeer
in Nederland grotere gevolgen kunnen hebben dan in
sommige andere landen. Dit maakt dat Nederland het zich
niet kan permitteren te wachten op Europese regels op dit
op dit punt, zo die er al komen. Er wordt inderdaad gestreefd naar een gelijk speelveld op de Europese markten,
maar juist omdat genoemde verschillen zich voordoen op
deze markten is dat streven gecompliceerd.
Vervolgens vragen de leden van deze fractie [de VVDfractie (red.)] wat een en ander betekent voor de concurrentiepositie van Nederlandse afwikkelondernemingen ten
opzichte van andere, Europese afwikkelondernemingen die
niet onder toezicht staan. Voorts vragen deze leden of kan
worden onderbouwd dat afwikkelondernemingen die wel
onder toezicht staan meer vertrouwen genieten.
De leden van deze fractie refereren aan Europese afwikkelondernemingen die niet onder toezicht staan. Buitenlandse afwikkelondernemingen – al dan niet Europees –
die actief zijn op de Nederlandse markt worden op dezelfde
manier behandeld als Nederlandse afwikkelondernemingen
die in Nederland actief zijn. Als zij niet onder toezicht staan
maar wel in Nederland actief zijn, zijn zij hier vergunningplichtig en staan zij onder toezicht van de Nederlandse
toezichthouders. Ook voor buitenlandse partijen geldt dat
zij alleen dan onder toezicht staan van de Nederlandse
toezichthouders, indien het aantal transacties van een
16
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Aanvulling op de Wet op het financieel toezicht met regels
met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het
toezicht daarop; Kamerstukken II 2008/2009, 32 025, nr. 2.
Verordening (EU) Nr. 649/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012 L 201/1)
(«EMIR»).
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dusdanige omvang is dat zij de stabiliteit van het systeem
kunnen aantasten en daarmee een maatschappelijke ontwrichting in Nederland kunnen veroorzaken. De concurrentieposities met betrekking tot het optreden op de Nederlandse markt verschillen dus niet. Zou het toezicht in het
land waar zij hun zetel hebben adequaat zijn, dan kan dat
land worden «aangewezen» als een staat waar toezicht
wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt
ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.
Ook in dat geval worden buitenlandse afwikkelondernemingen dus niet lichter behandeld dan de Nederlandse afwikkelondernemingen omdat zij moeten voldoen aan de in hun
land geldende regels. Buitenlandse afwikkelondernemingen
die niet onder toezicht staan en niet in Nederland actief
zijn, vallen niet onder het toezichtsregime van de Wft, maar
daarvoor is dan ook geen reden. Voorts moet worden
bedacht dat de regels ook gelden voor kleine afwikkelondernemingen die niet onder wettelijk toezicht staan; op dat
punt is er dus geen verschil tussen Nederlandse afwikkelondernemingen en andere afwikkelondernemingen.
Een en ander neemt niet weg dat het invoeren van toezicht
kosten met zich meebrengt voor afwikkelondernemingen.
Dat is evenwel inherent aan het veiliger maken van het
betalingsverkeer. Bovendien staat daar tegenover dat
afwikkelondernemingen die onder Nederlands toezicht
staan straks een keurmerk kunnen laten zien in het buitenland. Zij zijn daardoor betrouwbaarder. Dat kan ertoe leiden
dat zij gemakkelijker in het buitenland kunnen opereren.
Het betreft hier een verschijnsel dat zich overal voordoet,
ook buiten de financiële sector. Ik veroorloof mij de vergelijking met landen waar bijvoorbeeld de productie van wijn
aan strenge kwaliteitseisen is onderworpen. Dit komt uiteindelijk de wijnproducenten in die landen ten goede; de
export wordt door de eisen bevorderd doordat consumenten weten dat de wijn uit die landen een zekere kwaliteit
hebben.
In dit verband wordt opgemerkt dat tijdens de consultatie
van het ontwerp-wetsvoorstel 32 025 er ten minste één
afwikkelonderneming is geweest die zelf heeft gepleit voor
de invoering van toezicht op afwikkelondernemingen. Ten
slotte wordt erop gewezen dat het toezicht slechts wordt
uitgeoefend op afwikkelondernemingen met een zeker
marktaandeel (ongeveer 5% of meer); de administratieve
lasten zijn dus beperkt tot die ondernemingen die een
cruciale rol spelen in de betaalketen.
Tot slot vragen deze leden [van de VVD-fractie (red.)] of
een en ander niet in strijd komt met artikel 63, tweede lid,
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).
Het is dienstig de voorgeschiedenis op dit punt in herinnering te brengen. In het wetsvoorstel dat voor advies aan de
Raad van State is gezonden en later zou leiden tot wetsvoorstel 32 025, was bepaald dat iedere afwikkelonderneming die boven een bepaalde drempel actief was op de
Nederlandse markt een door DNB verleende vergunning
diende te hebben. Dat gold ook voor afwikkelondernemingen met zetel in een andere lidstaat waarop in die lidstaat
adequaat toezicht werd uitgeoefend.
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De Raad van State uitte twijfel met betrekking tot de verenigbaarheid hiervan met het Europese recht en beval aan
de regeling op dit punt aan te passen.18 Daarop is dat
wetsvoorstel aangepast in dier voege dat geen verplichting
bestaat om een door DNB verleende vergunning te hebben
wanneer de desbetreffende afwikkelonderneming haar
zetel heeft in een staat waar toezicht wordt uitgeoefend dat
in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de
belangen die die wet beoogt te beschermen.
Deze regel, met een identieke formulering, is overgenomen
in het thans voorliggende wetsvoorstel. In haar advies bij
dit wetsvoorstel heeft de Afdeling advisering van de Raad
van State geen opmerkingen meer gemaakt over de communautaire aspecten.
Ter nadere toelichting wordt nog het volgende opgemerkt.
Artikel 63, tweede lid, VWEU bepaalt dat in het kader van
de bepalingen van het hoofdstuk betreffende kapitaal en
betalingsverkeer alle beperkingen van het betalingsverkeer
tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde
landen verboden zijn. Het hoofdstuk betreffende kapitaal en
betalingsverkeer maakt deel uit van Titel IV van bedoeld
verdrag, welke titel betrekking heeft op de vrijheid van
personen, diensten en kapitaal. Deze vrijheid kan slechts
worden beperkt door regelingen die aan een aantal voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde is dat de regeling
haar rechtvaardiging vindt in dwingende redenen van algemeen belang. De stabiliteit en het goed functioneren van
het girale betalingsverkeer is van zo’n essentieel belang,
dat de bescherming daarvan een dwingende reden van
algemeen belang oplevert. In dit verband wordt gewezen
op een uitspraak van de voorloper van het Hof van Justitie
ven de Europese Unie, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat heeft geoordeeld dat het toenmalige EEG-Verdrag niet in de weg staat aan een nationale
regeling die beoogt het vertrouwen te beschermen in de
nationale financiële markten.19 Aan de eerste voorwaarde
is dus voldaan.
De tweede voorwaarde is dat de nationale regeling geschikt moet zijn om de verwezenlijking van het gestelde
doel te waarborgen. Aangezien repressief toezicht niet kan
voorkomen dat er maatschappelijke ontwrichting ontstaat
als gevolg van een slecht functionerend betalingsverkeer,
is de invoering van preventief toezicht en een vergunningplicht voor de grote afwikkelondernemingen het geschikte
middel om de verwezenlijking van het doel – een veilig
betalingsverkeer – te waarborgen. Het belang daarvan is
zo groot dat niet langer kan worden volstaan met vrijwillig
toezicht; zie in dit verband de hierboven aangehaalde
aanbeveling van het Internationale Monetaire Fonds. Ook
aan de tweede voorwaarde is dus voldaan.
De derde voorwaarde is dat de regeling niet verder mag
gaan dan ter bereiking van het doel noodzakelijk is. De
voorschriften die worden gegeven gaan niet verder dan de
internationaal aanvaarde standaarden en de vergunningplicht bestaat slechts voor die landen die geen adequaat
toezicht hebben. Aan de derde voorwaarde is daarmee ook
voldaan. De laatste voorwaarde is dat de regeling van
18
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Kamerstuk 32.025, nr. 4, p. 4.
HvJEG 10 mei 1995, zaak C-384/93, NJ 1995, 703 (Alpine
Investments).
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toepassing dient te zijn op alle personen of ondernemingen
die een activiteit uitoefenen op het grondgebied van de
lidstaat. De regeling geldt gelijkelijk voor afwikkelondernemingen met zetel in Nederland en afwikkelondernemingen
met zetel in een niet-aangewezen land. Ook aan deze
voorwaarde is derhalve voldaan.
Daarom concludeer ik dat er geen strijd is met het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
e. vormgeving van het toezicht
Uitgangspunten en doelstellingen
Gezien het feit dat de huidige kaders voor het vrijwillige
toezicht grotendeels op internationale standaarden zijn
gebaseerd, ligt het voor de hand bij de wettelijke regeling
van het toezicht op de betalingsinfrastructuur deze standaarden als basis te nemen. Daarop wordt hieronder nader
ingegaan. Daarnaast gelden ook de algemene uitgangspunten van de Wft: inzichtelijkheid, doelgerichtheid en
marktgerichtheid.
Het primaire doel van het stellen van regels voor de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming is het beperken van het risico van maatschappelijke ontwrichting.
Daartoe wordt bepaald dat afwikkelondernemingen dienen
te verzekeren dat hun afwikkelsystemen voldoen aan randvoorwaarden inzake financiële stabiliteit, veiligheid en
betrouwbaarheid. Binnen die randvoorwaarden is een
afwikkelonderneming vrij in de keuze van systeemontwerp,
zoals de keuze tussen een nettosysteem of brutosysteem.
De regels mogen de vrijheid niet beperken, maar moeten
zich richten op de wijze waarop de risico’s van het gebruik
van afwikkelsystemen worden afgedekt of beheerst.
Een tweede doel van het stellen van regels voor de infrastructuur is het bevorderen van een ordelijk en transparant
marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en
de zorgvuldige behandeling van consumenten. Deze gedragsregels betreffen vooral de relatie tussen de afwikkelonderneming en de betaaldienstverleners.
Reikwijdte
De voorschriften zijn gericht tot de afwikkelonderneming.
De infrastructuur waarvan de financiële wereld gebruik
maakt omvat meer dan de in deze wet onder toezicht gestelde afwikkelondernemingen. Tot die infrastructuur kunnen bijvoorbeeld ook de communicatiekanalen en de interne systemen van de financiële ondernemingen worden
gerekend. Deze vallen niet onder de reikwijdte van het
onderhavige wetsvoorstel.
Het is goed nog eens te benadrukken dat in het thans
voorliggende wetsvoorstel de term “afwikkelonderneming”
enerzijds een engere betekenis heeft dan in het in te trekken wetsvoorstel afwikkeldiensten maar anderzijds juist
een ruimere. In het onderhavige wetsvoorstel is de term
“afwikkelonderneming” beperkt tot een onderneming die
zich bezighoudt met de afwikkeling van het girale betalingsverkeer. In het wetsvoorstel afwikkeldiensten betreft
het een onderneming die zich bezighoudt met de afwikkeling van zowel transacties met financiële instrumenten als
girale geldtransacties. Anderzijds heeft het begrip “afwikkelonderneming” een ruimere betekenis dan in het wets-
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voorstel afwikkeldiensten. Naast saldering van betaalopdrachten heeft het begrip “afwikkelonderneming” ook betrekking op andere infrastructuur die noodzakelijk is voor
een goede afwikkeling, namelijk het doorzenden van verzoeken om autorisatie en de autorisatie zelf.
De bepalingen hebben in de eerste plaats betrekking op
afwikkelondernemingen met zetel in Nederland, ook wanneer zij haar bedrijf gedeeltelijk buiten Nederland uitoefent.
Voorts gelden zij voor in Nederland gelegen bijkantoren
van afwikkelondernemingen met zetel in een nietaangewezen staat en voor het verrichten van diensten naar
Nederland door afwikkelondernemingen met zetel in een
niet-aangewezen staat. Niet doorslaggevend is waar de
afwikkelonderneming haar zetel heeft: het gaat erom dat de
afwikkelonderneming haar bedrijf in Nederland uitoefent,
ook wanneer dat gebeurt door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland. Ook degene ten behoeve
van wie de afwikkelonderneming haar bedrijf uitoefent,
behoeft niet in Nederland te zijn gevestigd. Uitgangspunt is
dat toezicht moet kunnen worden gehouden op de naleving
van de wettelijke regels door afwikkelondernemingen die in
Nederland het bedrijf van afwikkelondernemingen uitoefenen.
De opzet is als volgt. Een ieder met zetel in Nederland die
voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te
oefenen geeft daarvan kennis aan DNB. Een afwikkelonderneming is pas vergunningplichtig indien hij in het voorgaande kalenderjaar afwikkeldiensten heeft verleend ten
aanzien van een aantal in Nederland verrichte betalingstransacties dat groter is dan een aantal dat bij algemene
maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Degene die
begint met de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming, behoeft in het eerste kalenderjaar dus nog
geen vergunning te hebben. Heeft hij over een kalenderjaar
de drempel (het aantal betalingstransacties ten aanzien
waarvan hij afwikkeldiensten verleent) overschreden, dan is
hij in het jaar daarop wel vergunningplichtig. Teneinde te
voorkomen dat hij van het ene tijdstip op het andere vergunningplichtig is terwijl hij nog niet in de gelegenheid is
geweest een vergunning aan te vragen, en a fortiori DNB
nog op een dergelijke aanvraag heeft kunnen beslissen, is
bepaald dat DNB een ontheffing kan verlenen voor een
periode die verstrijkt op het tijdstip dat zij op een aanvraag
van een vergunning heeft beslist. Iedere afwikkelonderneming, dus zowel de afwikkelonderneming die onder de
drempel blijft, als degene die een ontheffing heeft en de
vergunninghoudende afwikkelonderneming, dient zich te
houden aan de voorschriften die gelden voor afwikkelondernemingen. Het is voorstelbaar dat een afwikkelonderneming die onder de drempel blijft, zich niet houdt aan de
voorschriften. In dat geval kan DNB hem verbieden nog
langer het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen.
Heeft hij wel een vergunning, dan staat aan DNB het gebruikelijke handhavingsinstrumentarium van de Wft ten
dienste. Voor het register dat DNB bijhoudt heeft dit de
volgende consequenties. DNB registreert degene die kennis heeft gedaan van het voornemen het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen op grond van een nieuw
subonderdeel 14° in artikel 1:107, tweede lid. Degene die
onder de drempel blijft en aan wie door DNB wordt verboden het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen,
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wordt geregistreerd als gevolg van een wijziging van artikel
1:107, tweede lid, onder 5°. Degene aan wie een ontheffing
is verleend wordt geregistreerd op grond van artikel 1:107,
tweede lid, onder 1°. Degene die een vergunning heeft
wordt op grond van diezelfde bepaling geregistreerd. Aldus
is het voor potentiële wederpartijen van een afwikkelonderneming steeds mogelijk na te gaan in het register of het de
afwikkelonderneming met zetel in Nederland is toegestaan
haar bedrijf in Nederland uit te oefenen. Voor de goede
orde wordt opgemerkt dat afwikkelondernemingen met
zetel buiten Nederland aan wie het is toegestaan hun bedrijf in Nederland uit te oefenen worden geregistreerd op
grond van artikel 1:107, tweede lid, onder 3°. Dat geldt
zowel voor afwikkelondernemingen met zetel in een aangewezen staat als afwikkelondernemingen met zetel in een
niet-aangewezen staat.
Met betrekking tot de drempel wordt het volgende opgemerkt. De drempel is uitgedrukt in het aantal in Nederland
verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan
de betrokkene afwikkeldiensten verleent. In het wetsvoorstel afwikkeldiensten is de drempel nog uitgedrukt in een
percentage van het totale transactievolume in Nederland.
Bij nader inzien is dit minder geschikt. De afwikkelonderneming weet wel nauwkeurig ten aanzien van hoeveel
girale betalingstransacties zij afwikkeldiensten verleent,
maar niet het totale Nederlandse transactievolume, zodat
zij ook niet nauwkeurig weet ten aanzien van welk percentage van het totale Nederlandse transactievolume zij afwikkeldiensten verleent. Zou de drempel in een percentage
worden uitgedrukt, dan heeft dit dus tot gevolg dat een
afwikkelonderneming niet precies weet of zij wel of niet
vergunningplichtig is. Dat is ongewenst.
Het aantal transacties waarboven een afwikkelonderneming vergunningplichtig is, zal bij algemene maatregel van
bestuur worden vastgesteld. Het voornemen bestaat om
een aantal vast te stellen dat overeenkomt met vijf procent
van het Nederlandse transactievolume. Voortschrijdend
inzicht heeft ertoe geleid een drempel vast te stellen die
lager is dan de drempel in het wetsvoorstel afwikkeldiensten. Voorop staat dat het doel van de ondertoezichtstelling
van afwikkelondernemingen gelegen is in de wens de
goede werking van het betalingsverkeer te behouden en te
bevorderen. Een verstoring van de afwikkeling van vijf
procent van de betaaltransacties kan al ernstig zijn. De
mate van ernst wordt onder meer veroorzaakt doordat,
indien in vijf procent van de gevallen niet meer kan worden
betaald door middel van pinautomaten, die vijf procent van
de gevallen niet willekeurig is verdeeld. Wanneer zich een
storing voordoet bij de afwikkelonderneming die de girale
betalingen aan een bepaalde categorie winkels afwikkelt,
bijvoorbeeld onbemande tankstations, zal dat tot onaanvaardbare grote maatschappelijke overlast leiden. In het
wetsvoorstel afwikkeldiensten is 25 procent een geschikt
percentage omdat de clearingactiviteiten, onderdeel c in de
thans voorgestelde definitie van afwikkeldiensten, gekenmerkt worden door zeer grote netwerk- en schaalvoordelen. Dat leidt typisch tot een sterk geconcentreerde markt
en dus hoge marktaandelen. Dan maakt het weinig verschil
of een marktaandeel van vijf procent dan wel of 25 procent
wordt aangehouden. Dit kan in de komende jaren overigens veranderen door SEPA, indien Nederlandse banken
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bijvoorbeeld ervoor zouden kiezen om andere clearingroutes te gebruiken. In dat geval is het zeer goed mogelijk dat
partijen ontstaan die vijf procent of tien procent van de
Nederlandse girale betalingstransacties afwikkelen. Als
voorbeeld kunnen incasso’s en overboekingen worden
genoemd. Indien aan het einde van de maand, wanneer de
salarissen worden uitbetaald en de meeste incasso´s worden geïnd, een dergelijk percentage van het verkeer onmogelijk is, zal dat tot onaanvaardbare maatschappelijk
overlast leiden.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
Dezelfde leden [van de VVD fractie (red.)] gaan in op het
onderdeel van de regeling dat inhoudt dat degene die
begint met de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming het eerste jaar nog geen vergunning behoeft te
hebben, en vragen waarom hiervoor is gekozen. In hetzelfde verband wijzen de leden van de ChristenUnie erop dat
er drie categorieën afwikkelondernemingen bestaan: ondernemingen met een vergunning, ondernemingen met een
al dan niet tijdelijke ontheffing en ondernemingen onder de
drempelwaarde. Zij vragen of het niet beter zou zijn om alle
afwikkelondernemingen vergunningplichtig te maken.
De gedachte achter de regeling is dat slechts degenen die
meer dan een bepaald minimum aan girale betalingstransacties afwikkelen onder toezicht komen te staan. Het is niet
opportuun dat ook toezicht wordt gehouden op ondernemingen die geen reëel risico voor het betalingsverkeer
opleveren omdat zij relatief weinig transacties afwikkelen.
Dat is anders bij bijvoorbeeld banken, waarop toezicht
wordt gehouden niet alleen omwille van de stabiliteit van
het financiële stelsel, maar ook omdat zij vanaf de eerste
dag overeenkomsten sluiten met bijvoorbeeld depositohouders wier belangen bescherming verdienen. Om te bepalen
of een afwikkelonderneming zich boven de gestelde grens
bevindt, zal eerst moeten worden vastgesteld hoeveel
transacties zij afwikkelt. Dat kan slechts worden vastgesteld over een periode die reeds is verstreken. Een afwikkelonderneming die zojuist haar werkzaamheden heeft
aangevangen, heeft uit de aard der zaak in de daaraan
voorafgaande periode nog geen transacties afgewikkeld.
Het is inherent aan deze methode dat een afwikkelonderneming in het eerste jaar nog geen vergunning behoeft.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de afwikkelonderneming die geen vergunning behoeft, wel aan voorschriften is onderworpen. DNB kan een afwikkelonderneming op grond van artikel 2:3.0e verbieden haar bedrijf uit
te oefenen indien zij niet voldoet aan de gestelde regels.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Taakverdeling toezichthouders
Voorgesteld wordt het functionele toezichtmodel dat de
basis vormt van de Wft door te voeren bij het toezicht op
afwikkelondernemingen. Conform deze systematiek vervult
DNB ingevolge de bepalingen in het Deel Markttoegang
financiële ondernemingen en het Deel Prudentieel toezicht
financiële ondernemingen de toezichtstaken die gericht zijn
op de stabiliteit van de financiële infrastructuur: het prudentiële toezicht op afwikkelondernemingen. De Autoriteit
Financiele Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het
toezicht op de regels inzake een ordelijk en transparant
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marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en
een zorgvuldige behandeling van consumenten: het gedragstoezicht. In de kern komt de taakverdeling er op neer
dat DNB toeziet op de systeemaspecten, zoals de standaarden ten aanzien van de beperking van de juridische,
krediet- en liquiditeitsrisico’s en operationele risico’s. DNB
is daarbij ook de vergunningverlenende instantie en het
aanspreekpunt voor afwikkelondernemingen. Evenals dat
het geval is bij het toezicht op financiële ondernemingen
dat reeds is geregeld in de Wft, is bij het toezicht op afwikkelondernemingen afstemming tussen de toezichthouders
vereist, in het bijzonder wanneer de toezichthouders gebruik kunnen maken van elkaars expertise of juist rekening
moeten houden met de taken van de ander.
Inhoud van het toezicht
Het toezicht wordt gestalte gegeven door middel van een
vergunningstelsel. Een ieder die voornemens is het bedrijf
van afwikkelonderneming uit te oefenen, dient over een
vergunning daartoe te beschikken. Voor degenen die nu
reeds het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefenen
jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep
zijn verbonden in Nederland, wordt een overgangsregeling
getroffen. Deze overgangsregeling behelst dat afwikkelondernemingen die al actief op het tijdstip van inwerkingtreding tot een maand na dat tijdstip de gelegenheid krijgen
kennis te geven aan DNB van het aantal betalingstransacties ten aanzien waarvan zij in het jaar voorafgaand aan het
tijdstip van inwerkingtreding afwikkeldiensten hebben verricht. Wanneer zij zich boven de drempel bevinden, gaat de
vergunningplicht in op 1 juli 2014. Zou blijken dat die termijn te kort is, dan kunnen zij op aanvraag ontheffing krijgen totdat DNB op hun aanvraag heeft beslist. Dat laatste
is niet opgenomen in het overgangsrecht, maar vloeit voort
uit de artikelen 2:30b, vierde lid, 2:30g, derde lid, en 2:3.0l,
derde lid.
De wettelijke verankering van het toezicht op afwikkelondernemingen heeft tot doel het beperken van het risico van
maatschappelijke ontwrichting. Zowel de AFM als DNB
komen daarbij in beeld als bevoegde toezichthouders, zij
het met verschillende verantwoordelijkheden. DNB dient ter
voorkoming van systeemrisico’s toezicht op deze ondernemingen te kunnen uitoefenen. Hiertoe worden eisen
gesteld aan afwikkelondernemingen om de financiële stabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Bovendien houdt DNB van oudsher, in haar rol als overseer,
toezicht op betaalsystemen. Daarom houdt DNB toezicht
op de naleving van regels die op deze factoren betrekking
hebben.
Het doel van het wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen wet raakt ook de verantwoordelijkheden van de AFM.
Een ordelijk en transparant werkende markt met zuivere
verhoudingen tussen de marktpartijen en een zorgvuldige
behandeling van eindgebruikers beperkt het risico en de
mate van maatschappelijke ontwrichting. Daarom houdt de
AFM toezicht op de naleving van regels die betrekking
hebben op deze factoren. De AFM heeft een adviserende
rol ten aanzien van de ‘governance’ en effectiviteit.
In beide gevallen worden de bepalingen gebaseerd op de
huidige internationale standaarden voor financial market
infrastructures, gepubliceerd door de Bank of International
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Settlements (BIS) op 16 april 2012.20 [1] Zij zullen nader
worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur
waarvoor artikel 3:17 de grondslag biedt.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen of het takenpakket van
DNB en de AFM toeneemt als gevolg van dit wetsvoorstel
en of zij voldoende zijn toegerust om deze taken uit te
voeren.
DNB houdt reeds oversight op afwikkelondernemingen. Het
takenpakket van DNB neemt derhalve niet toe. Voorheen
hield de AFM geen toezicht op afwikkelondernemingen. Als
gevolg van dit wetsvoorstel wordt het takenpakket van de
AFM in zeer geringe mate uitgebreid.
f. invoeging in de Wft en de verhouding tot andere wetten
Algemeen deel
De bepalingen van het Algemeen deel zien vooral op onderwerpen die voor alle andere delen gelijk zijn. Het betreft
onder meer de definities, institutionele bepalingen over de
toezichthouders, DNB en AFM, de samenwerking tussen
hen, toezicht- en handhavingsbevoegdheden, alsmede
algemene procedurebepalingen. Deze bepalingen zijn in
beginsel tevens van toepassing op afwikkelondernemingen.
Deel Markttoegang financiële ondernemingen
Aan het Deel Markttoegang financiële ondernemingen
wordt een afdeling toegevoegd, die betrekking heeft op de
uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming. Na de
bepaling met betrekking tot de plicht tot melding van het
voornemen het bedrijf van afwikkelonderneming uit te
oefenen, is de structuur van de andere afdelingen in het
Deel Markttoegang gevolgd: eerst de bepaling dat een
vergunningplicht nodig is voor de uitoefening van het bedrijf
van afwikkelondernemingen met zetel in Nederland en de
bepaling waarin wordt geregeld wat moet worden overgelegd bij de aanvraag voor een dergelijke vergunning, en
vervolgens de bepalingen met betrekking tot de uitoefening
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor en het verrichten van diensten naar Nederland.
Mededingingstoezicht
In het kader van de Mededingingswet en, in samenwerking
met de Europese Commissie, de Europese mededingingswetgeving oefent de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) het karteltoezicht, het toezicht op misbruik van economische machtsposities en het concentratietoezicht uit.
Sinds 1 januari 2000 is het concentratietoezicht van de
Mededingingswet ook op de financiële sector van toepassing. De voorgestelde bepalingen brengen geen wijziging in
de bestaande competentieverdeling tussen het financieel
toezicht en het mededingingstoezicht.
g. Europese context
Thans wordt ingegaan op de Europeesrechtelijke aspecten
in verband met het vrije verkeer van diensten. Voordat
aandacht wordt geschonken aan de juridische aspecten,
20
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wordt gewezen op het verwachte feitelijke effect op de
omvang van het grensoverschrijdende verkeer. Zoals hierboven reeds opgemerkt, kunnen afwikkelondernemingen
die niet onder wettelijk direct toezicht staan minder vertrouwen genieten bij aspirant-wederpartijen van afwikkelondernemingen. Deze aspirant-wederpartijen zullen daarom de behoefte kunnen hebben om andere wegen te zoeken waarlangs het vertrouwen wordt vergroot. Gedacht kan
worden aan de mogelijkheid dat aspirant-wederpartijen
verlangen dat afwikkelondernemingen die niet onder wettelijk direct toezicht staan, gebruik maken van lokale afwikkelondernemingen waarin zij wel vertrouwen hebben, bijvoorbeeld omdat deze afwikkelondernemingen in de eigen
staat wel onder wettelijk direct toezicht staan. Een andere
mogelijkheid is dat de voorwaarden waarop de aspirantwederpartijen bereid zijn zaken te doen met afwikkelondernemingen die niet onder wettelijk direct toezicht staan
zwaarder zijn dan de voorwaarden waarop zaken worden
gedaan met onder toezicht staande ondernemingen. Dat
geldt zowel voor Nederlandse afwikkelondernemingen die
voornemens zijn activiteiten te verrichten op buitenlandse
markten als voor buitenlandse afwikkelondernemingen die
actief willen zijn op de Nederlandse markt. Een van de
effecten van het invoeren van toezicht op afwikkelondernemingen kan dan ook zijn dat de kans dat aspirantwederpartijen verlangen dat gebruik wordt gemaakt van
lokale afwikkelondernemingen kleiner wordt, of dat afwikkelondernemingen tegen lichtere voorwaarden afwikkeldiensten kunnen verrichten. In die zin kan het grensoverschrijdende verkeer van diensten juist toenemen. Aldus
bezien is het ontbreken van wettelijk toezicht de facto
eerder een belemmering dan een bevordering van het
grensoverschrijdende verkeer van diensten.
Thans wordt aandacht besteed aan de iure aspecten van
het grensoverschrijdende verkeer van diensten. Vooropgesteld wordt dat geen vergunningplicht wordt geïntroduceerd
voor afwikkelondernemingen die in de staat van hun zetel
onder adequaat toezicht staan. Dat geldt uiteraard ook
wanneer die andere staat een lidstaat van de Europese
Unie is. Deze systematiek is ook toegepast op beleggingsinstellingen, clearinginstellingen, herverzekeraars, naturauitvaartverzekeraars en wisselinstellingen. De hier voorgestelde vorm van toezicht zou prima facie vanuit juridisch
oogpunt kunnen worden opgevat als een beperking van het
vrij verrichten van diensten. Immers, de bepalingen inzake
een selectieve vergunningplicht gelden in beginsel ook voor
afwikkelondernemingen met zetel in niet-aangewezen
staten, tot welke categorie ook lidstaten kunnen behoren.
Dit heeft tot gevolg dat sommige instellingen uit bepaalde
lidstaten geen vergunning behoeven aan te vragen in
Nederland, terwijl andere ondernemingen – namelijk die
met zetel in een niet-aangewezen lidstaat – deze vergunning wel dienen aan te vragen. Hieronder wordt ingegaan
op de rechtvaardiging van dit verschil in benadering. Zoals
hierboven reeds opgemerkt, beoogt de introductie van
toezicht op afwikkelondernemingen het risico op maatschappelijke ontwrichting te beperken. Wanneer dat risico
zich voordoet, zijn de gevolgen zo groot dat er niet vanuit
mag worden gegaan dat marktpartijen uit zichzelf de internationale standaarden wel zullen toepassen, of dat zij zich
vrijwillig aan toezicht onderwerpen. Daarmee is voldaan
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aan de eis dat er een dwingende reden van algemeen
belang is. Ter zijde zij opgemerkt dat een vergelijkbare
dwingende reden de aanleiding voor en de rechtvaardiging
van het invoeren van toezicht op de afwikkeling van derivatentransacties in EMIR was en dat ook andere lidstaten
regels op dit terrein hebben ingevoerd. Benadrukt wordt dat
ook de nieuwe lidstaten in veel gevallen voor hun toetreding tot de Europese Unie hebben gezorgd voor een wettelijke verankering van het oversight en dat voorts Italië en
Frankrijk wetgeving op dit punt hebben. Als een staat die
geen lidstaat is die wetgeving op dit terrein heeft, kan
voorts Zwitserland nog worden genoemd.
De vrijheid van diensten kan slechts worden beperkt door
regelingen die aan een aantal voorwaarden voldoen.21 Ten
eerste dient de regeling haar rechtvaardiging te vinden in
dwingende redenen van algemeen belang. Daarbij kan
gewezen worden op de rechtspraak van de voorloper van
het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen. In de zaak
Alpine Investments overwoog het Hof dat de handhaving
van de goede reputatie van de nationale financiële sector
een dwingende reden van algemeen belang kan zijn, die
beperkingen op het vrij verrichten van financiële diensten
kan rechtvaardigen.22 Hierboven is reeds gewezen op het
primordiale belang van een stabiele financiële infrastructuur.
Vervolgens moet de regeling geschikt zijn om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen. Het doel is het
voorkomen van een instabiele financiële infrastructuur.
Voor het bereiken van dit doel is de invoering van een
vergunningstelsel het noodzakelijke middel. Het ontstaan
van maatschappelijke ontwrichting en het verwezenlijken
van systeemrisico zou zulke desastreuze gevolgen hebben,
dat alles eraan moet worden gedaan om dit te voorkomen;
daarom is repressief toezicht niet op zijn plaats en past
slechts preventief toezicht. Immers, controle achteraf zou te
laat komen om werkelijk doeltreffend te zijn vanwege de
onmogelijkheid de gebreken van de betrokken diensten
achteraf vast te stellen en de risico's en gevaren die zonder
controle vooraf zouden bestaan. Zoals hierboven reeds
uiteengezet, is de huidige vorm van oversight ontoereikend.
Een derde voorwaarde is dat de regeling niet verder mag
gaan dan ter bereiking van het doel noodzakelijk is. In dit
verband wordt opgemerkt dat de voorschriften die worden
gegeven niet verder gaan dan de internationale standaarden. De vergunningplicht geldt slechts voor die staten die
geen adequaat toezicht uitoefenen op afwikkelsystemen,
inclusief lidstaten, zo er al lidstaten zijn die geen adequaat
toezicht uitoefenen. De regeling gaat dus niet zo ver dat
onnodig een dubbele vergunningplicht wordt opgelegd. In
dit verband zij erop gewezen dat bij algemene maatregel
van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking
tot het aanwijzen van staten. Het voornemen bestaat in
bedoelde algemene maatregel van bestuur als objectief
criterium voor het aanwijzen van staten het antwoord op de
vraag te gebruiken of staten internationale standaarden
21
22

Zie bijvoorbeeld HvJ EG 20 februari 2001, zaak C-205/99, NJ
2001, 461 (Analir).
HvJ EG 10 mei 1995, zaak C-384/93, NJ 1995, 703 (Alpine
Investments).
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hanteren. Ook zij in dit verband gewezen op het bestaan
van Memoranda of Understanding (MoU’s) of andere samenwerkingsverbanden. DNB en de AFM kunnen op dit
punt samen met andere betrokken Europese toezichthouders MoU’s opstellen om zo op efficiënte wijze toezicht te
kunnen uitoefenen op afwikkelondernemingen. Waar eventuele omissies bestaan, dient het buitenlandse afwikkelsysteem uiteraard wel aan de Nederlandse vergunningvereisten te voldoen. In beginsel wordt het bestaan van een MoU
betrokken bij de vraag of een bepaalde staat wordt aangewezen.
Tot slot geldt de voorwaarde dat de regeling van toepassing dient te zijn op alle personen of ondernemingen die
een activiteit uitoefenen op het grondgebied van een lidstaat. Deze voorwaarde moet aldus worden opgevat dat de
regeling geldt voor alle personen of ondernemingen die in
Nederland het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefenen.
De voorgestelde regeling geldt evenzeer voor ondernemingen met zetel in Nederland en ondernemingen met zetel in
een niet-aangewezen staat.
De conclusie is dat het vergunningstelsel is gebaseerd op
objectieve criteria die niet-discriminatoir en vooraf kenbaar
zijn, en dus dat de voorgestelde regeling voldoet aan de
criteria die door het Hof van Justitie van de Europese Unie
zijn ontwikkeld. Het stelsel van voorafgaande administratieve vergunningen is noodzakelijk en evenredig in verhouding tot het beoogde doel.
Samen met de AFM en DNB is inmiddels een begin gemaakt met te onderzoeken welke staten voor aanwijzing in
aanmerking komen. Vooralsnog beperkt het onderzoek zich
tot die staten die op dit moment relevant zijn op het terrein
van de werkzaamheden van afwikkelondernemingen. Overigens zij erop gewezen dat deze regeling toestaat dat ook
andere staten dan lidstaten van de Europese Unie worden
aangewezen.
h. ingevolge het wetsvoorstel op te nemen criteria voor
aanwijzing van staten en de gevolgen daarvan
Voorgesteld wordt te bepalen dat bij algemene maatregel
van bestuur nadere regels worden gesteld met betrekking
tot het aanwijzen van staten. Daarmee wordt aangesloten
bij de systematiek die in andere artikelen is gevolgd, bijvoorbeeld artikel 2:6, tweede lid, van de Wft.
Na overleg met de AFM en DNB bestaat het voornemen
om in het Besluit prudentiële regels Wft twee voorwaarden
op te nemen, waaraan een staat moet voldoen, wil die staat
door de minister van Financiën kunnen worden aangewezen als staat waar adequaat toezicht op afwikkelondernemingen bestaat. Het betreft in ieder geval de volgende twee
voorwaarden:
1. Deze staat dient, voor zover beschikbaar, de internationale standaarden voor zover die relevant zijn voor de
desbetreffende afwikkeldienst in acht te nemen. Dit zijn
onder andere de Principles for Financial Market Infrastructures (hierna: PFMI) – waarvoor nog verbijzonderingen in voorbereiding zijn – en de ECB standaarden
voor betaalproducten.23
2. In beginsel dienen de AFM en DNB, of beiden, afspra23

Te vinden op de website van de Bank of International Settlements: www.bis.org.
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ken te hebben gemaakt met de toezichthouder of toezichthouders van de desbetreffende staat, inzake informatie-uitwisseling, samenwerking en bevoegdheidsverdeling, zodat de AFM en DNB de belangen die de
wet beoogt te beschermen, ook daadwerkelijk in voldoende mate kunnen beschermen. Dit zijn de eerder
genoemde MoU’s. Het bestaan van een MoU wordt ‘in
beginsel’ als voorwaarde gesteld, omdat in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid moet bestaan dat een staat
wordt aangewezen zonder dat met de toezichthouders
daarvan een MoU is gesloten. Welke uitzonderlijke gevallen dat zijn, kan nu nog niet worden gezegd. De Minister van Financiën hoort de AFM en DNB alvorens hij
een staat aanwijst; dit zal in het Besluit markttoegang
financiële ondernemingen worden geregeld.
De gevolgen van de aanwijzing van een staat zijn dat afwikkelondernemingen met zetel in die staat geen vergunning van DNB behoeven te hebben voor het verlenen van
afwikkeldiensten aan betaaldienstverleners met wie degene
die de afwikkeldiensten verleent niet in een groep is verbonden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Wel
dienen zij te voldoen aan bepaalde voorschriften tijdens het
lopend toezicht, voornamelijk gedragsvoorschriften. De
AFM en DNB worden gehoord alvorens een staat wordt
aangewezen.
i. internationale standaarden
De toenemende mondialisering van het betalingsverkeer
heeft ertoe geleid dat in verscheidene internationale fora
ruime aandacht is besteed aan het toezicht op afwikkelsystemen. Het is de Bank voor Internationale Betalingen (BIB)
geweest die de afwikkeling van transacties in afwikkelsystemen internationaal onder de aandacht heeft gebracht. In
1990 heeft de BIB zes minimumstandaarden geformuleerd
waaraan afwikkelsystemen zouden moeten voldoen.24 De
standaarden bevatten normen ten aanzien van de juridische basis, de operationele betrouwbaarheid, de toelatingscriteria en de financiële risico’s van afwikkelsystemen.
Deze zogenoemde Lamfalussystandaarden zijn de basis
voor de latere onderzoeken en rapporten met betrekking tot
het toezicht op afwikkelsystemen. Ook de genoemde Oversightkaders zijn hierop gebaseerd.
De enigszins algemeen geformuleerde Lamfalussystandaarden zijn na 1990 verder uitgewerkt en toegespitst op
betalingssystemen (en trouwens ook voor systemen voor
de afwikkeling van financiële instrumenten). Het “Committee on Payment and Settlement Systems” (CPSS) van de
BIB heeft de Lamfalussystandaarden in het rapport “Core
Principles for Systemically Important Payment Systems“ uit
2001 verfijnd tot tien kernbeginselen die toepasbaar zijn in
het toezicht op betalingssystemen.25 Een overzicht van de
standaarden zijn in de bijlagen opgenomen. Het ESCB
heeft specifiek voor retailbetaalsystemen “Oversight Standards for Euro Retail Payments systems” opgesteld en
bepalingen voor de operationele betrouwbaarheid (Busi24
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Bank voor Internationale Betalingen, Report of the Committee
on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the
Group of Ten Countries, November 1990, Basel.
Te vinden op de website van de Bank of International Settlement: www.bis.org.
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ness Continuity Oversight Expectations).26 De standaarden
worden in de genoemde comités en organisaties regelmatig geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en aangevuld. In april 2012 heeft de BIB de PFMI gepubliceerd.
Deze zijn van toepassing op systeemrelevante betaalsystemen. In ESCB-verband wordt gewerkt aan een classificatie van retailbetaalsystemen, waarin onder andere systeemrelevantie zal worden gedefinieerd en gedeeltelijke
toepassing van de PFMI op niet-systeemrelevante retailbetaalsystemen zal worden uitgewerkt.
De PFMI zullen worden omgezet in Nederlands recht. Na
overleg met de toezichthouders ben ik voornemens aan
hen de bevoegdheid te geven nadere regels te stellen met
betrekking tot een aantal onderwerpen die door de PFMI
worden bestreken. Met betrekking tot prudentiële eisen
geldt dat veel PFMI zien op de bedrijfsvoering. De artikelen
3:17, tweede lid, 3:18, derde lid en 3:73a, tweede lid, bieden de grondslag om bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur nadere invulling te geven; ik ben voornemens
in het Besluit Prudentiële regels Wft te bepalen dat DNB ter
uitvoering van internationaal aanvaarde standaarden,
waarmee de PFMI worden bedoeld, nadere regels kan
stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering van afwikkelondernemingen. Sommige andere PFMI hebben betrekking
op gedragsaspecten. Ik ben voornemens in het Besluit
Gedragstoezicht Wft te bepalen dat de AFM ter uitvoering
van internationaal aanvaarde standaarden nadere regels
kan stellen met betrekking tot specifiek genoemde gedragsvoorschriften.
Consultatie
Zoals hierboven reeds opgemerkt, is een aantal reacties
ontvangen op de versie van het wetsvoorstel dat heeft
voorgelegen voor consultatie. Een deel van de reacties had
betrekking op het onderdeel dat toezicht op afwikkelondernemingen introduceert. In de voor consultatie gepubliceerde versie was de reikwijdte van het onderdeel dat afwikkelondernemingen betrof ruimer dan in het thans voorliggende
wetsvoorstel. In de consultatieversie waren alle ondernemingen die deel uitmaakten van de afwikkelketen, beschreven onder punt 2 van deze paragraaf, onder toezicht gesteld. Het in te trekken wetsvoorstel afwikkeldiensten heeft
betrekking op het aanbieden van salderingsdiensten, en in
de consultatieversie werd de reikwijdte uitgebreid met het
aanbieden van betaalproducten, het doorzenden en verwerken van transacties en het aanbieden van autorisatiediensten werden in de consultatieversie onder toezicht
gesteld. Een aantal respondenten heeft kritiek geuit op
deze uitbreiding. Sommige respondenten meenden onnodig veel marktpartijen onder toezicht zouden worden gesteld. Dit heeft aanleiding gegeven de reikwijdte van het
thans voorliggende wetsvoorstel op dit punt terug te brengen tot het doorzenden van autorisatieverzoeken, het
autoriseren en het aanbieden van salderingsdiensten.
Voorts was zowel in het wetsvoorstel afwikkeldiensten als
in de consultatieversie opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur ondernemingen konden worden aangewezen als afwikkelonderneming. Ook dit onderdeel is niet
26

Te vinden op de website van de Europese Centrale Bank:
www.ecb.int.
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teruggekeerd in het thans voorliggende wetsvoorstel. Of
het aanbieden van betaalproducten en het bij algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen diensten onder toezicht dienen te worden gesteld is thans onderwerp van
heroverweging. Indien deze heroverweging tot de conclusie
mocht leiden dat deze diensten alsnog onder toezicht
dienen te worden gesteld, zal dat worden opgenomen in
een volgend wetsvoorstel.
Een ander punt van kritiek betrof de ongelijke behandeling
van enerzijds afwikkelondernemingen met zetel in Nederland en anderzijds afwikkelondernemingen met zetel buiten
Nederland. In de consultatieversie was opgenomen dat
buitenlandse afwikkelondernemingen onder toezicht werden gesteld indien zij minstens een bepaald percentage
van het Nederlandse transactievolume verzorgden, terwijl
een dergelijke drempel niet voor Nederlandse afwikkelondernemingen gold. De kritiek was dat Nederlandse afwikkelondernemingen minder gunstig werden behandeld dan
buitenlandse afwikkelondernemingen:
kleine Nederlandse afwikkelondernemingen zouden wel
onder toezicht komen, en kleine buitenlandse afwikkelondernemingen niet. In het thans voorliggende wetsvoorstel is
op dit punt niet langer onderscheid gemaakt tussen Nederlandse afwikkelondernemingen en buitenlandse afwikkelondernemingen.
Kamerstuk 33.632, nr. 4
[…] Het toezicht richt zich op afwikkelondernemingen. Een
afwikkelonderneming is, ingevolge de voorgestelde aanpassing van artikel 1:1 Wft, degene die afwikkeldiensten
verleent. Afwikkeldiensten zijn werkzaamheden, gericht op
het doorzenden van verzoeken die betrekking hebben op
de goedkeuring van betaalopdrachten, het goedkeuren van
dergelijke verzoeken namens een betalende betaaldienstverlener en het salderen. Salderen is het vaststellen van
geldelijke vorderingen of verplichtingen van betaaldienstverleners uit hoofde van betaalopdrachten van betaaldienstgebruikers.
Om dit onderdeel van het voorstel goed te kunnen beoordelen, acht de Afdeling het nodig de plaats en de rol van de
afwikkelondernemingen in het betalingsverkeer te bezien.
Een betalingstransactie wordt hierbij gezien als een betaling ten laste van een betaalrekening van een opdrachtgever27 bij een bank28 ten gunste van een betaalrekening van
de begunstigde bij dezelfde of een andere bank.29 Bij de
uitvoering van betalingstransacties door banken vindt verrekening tussen banken onderling plaats, die kan leiden tot
veranderingen in de saldi van rekeningen die banken onderling en bij centrale banken aanhouden.
Hierbij maken de banken gebruik van door diverse ondernemingen aangeboden systemen die binnen de financiële
wereld doorgaans worden aangeduid als clearing and
settlement systems. Indien de goede werking van deze
systemen niet gewaarborgd is, kan systeemrisico ontstaan.

Er bestaan in dit verband, kort gezegd, 3 categorieën systemen:30 (i) systemen gericht op hoogwaardig betalingsverkeer dat vooral is gericht op grote betalingen tussen banken onderling, (ii) systemen die vooral zijn gericht op retail
betalingstransacties waarbij de verrekening tussen de
banken plaatsvindt op basis van netto posities en (iii) systemen die de uitvoering van bepaalde typen betalingen
faciliteren (bijvoorbeeld door betaling met een internetkassa mogelijk te maken).
Ziet de Afdeling het goed, dan kan onder het begrip «afwikkelonderneming» op grond van het voorstel een veelheid
aan, zeer diverse partijen worden begrepen die zijn betrokken bij girale betalingstransacties. Het is daarom van belang dat voldoende duidelijk is welke ondernemingen onder
het voorgestelde wettelijk toezichtkader zullen komen te
vallen. Uit de toelichting kan worden afgeleid dat wordt
beoogd alleen toezicht te introduceren op afwikkelondernemingen die werkzaamheden verrichten in het kader van
giraal retail betalingsverkeer.31 De twee andere hierboven
genoemde categorieën vallen buiten het voorstel. Het
voorstel bevat echter niet een dergelijke beperking tot retail
betalingsverkeer.32 De Afdeling adviseert tekst en toelichting op elkaar af te stemmen en daarbij de toelichting te
verduidelijken met enkele voorbeelden van ketens van
afwikkelondernemingen. […]
[…] De Afdeling merkt op dat het wetsvoorstel onduidelijk is
ten aanzien van welke ondernemingen onder het begrip
«afwikkelonderneming» vallen. Ter verheldering is de
memorie van toelichting aangepast en in overeenstemming
gebracht met het wetsvoorstel. De memorie van toelichting
is niet langer toegesneden op retail betalingsverkeer.
Daarnaast adviseert de Afdeling de toelichting te verduidelijken met enkele voorbeelden van ketens van afwikkelondernemingen. Naar aanleiding daarvan is het voorbeeld dat
reeds in de memorie van toelichting was opgenomen nader
uitgewerkt.
[…] In de toelichting wordt opgemerkt dat «teneinde een
mogelijk misverstand te voorkomen, telecombedrijven die
de verzoeken doorzenden, niet onder de definitie van
«afwikkelonderneming» vallen.»33 De Afdeling onderschrijft
dat als uitgangspunt, maar merkt op dat de definitie 34 van
afwikkelonderneming telecom-ondernemingen niet lijkt uit
te sluiten. Zij wijst er vervolgens op dat onduidelijkheid kan
ontstaan bij ondernemingen zoals SWIFT35 (daargelaten of
in het voorbeeld van SWIFT Nederlands toezicht van toepassing is), die met een dergelijke beperking van de reikwijdte mogelijk geheel of voor een deel buiten het toezicht
vallen. Dat ligt bij dergelijke ondernemingen niet voor de
hand.
30

31
27

28
29

Doorgaans is de opdrachtgever een cliënt, maar de bank kan
ook zelf op eigen naam rekeningen aanhouden en opdrachtgever zijn.
Of andere betaaldienstverlener.
Ter wille van de inzichtelijkheid beperkt de Afdeling zich tot
de hoofdlijnen van het proces.
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Deze indeling in drie categorieën sluit aan bij de thans door
DNB gehanteerde systematiek voor aanbieders voor het vrijwillige toezicht van DNB: de zogenaamde oversight taak.
Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 2.
Bijvoorbeeld in de artikelen 2:3.0a en 2:3.0b Wft.
Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 2, onderdeel b.
In het bijzonder onderdeel a. van de definitie van afwikkelonderneming.
Society for Worldwide Interland Financial Telecommunication.
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[…] De Afdeling geeft aan dat de definitie van afwikkelonderneming telecomondernemingen niet lijkt uit te sluiten,
terwijl uit de toelichting blijkt dat dat wel is beoogt. Onderdeel a van de definitie van «afwikkeldiensten» is in lijn met
het advies aangevuld. Dit onderdeel verwijst naar het doorzenden van verzoeken die betrekking hebben op de goedkeuring van betaalopdrachten. Hieraan is toegevoegd
«door een ander dan een aanbieder van communicatienetwerken». Daardoor vallen telecomondernemingen, postondernemingen, koeriersdiensten en SWIFT niet onder het
begrip «afwikkelonderneming». Ook de memorie van toelichting is op dit punt aangepast.
[…] In de toelichting wordt ingegaan op de verhouding van
het onderhavige voorstel tot de verordening betreffende
over-the-counter-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR).36 Deze verordening is, zoals de
toelichting opmerkt, niet van toepassing op ondernemingen
die diensten verrichten ter zake van het retail betalingsverkeer. De toelichting gaat echter niet in op de verhouding
van het onderhavige voorstel tot de richtlijn betaaldiensten.37 Deze richtlijn vormt de basis onder de Single Euro
Payments Area (SEPA). SEPA heeft blijkens de toelichting
tot gevolg dat nieuwe instellingen delen van het Nederlandse retail betalingsverkeer gaan verwerken. Dit vormt vervolgens ten minste voor een deel de aanleiding voor de
invoering van toezicht op afwikkelondernemingen.38 Er is
blijkens de toelichting dus een rechtstreeks verband tussen
de activiteiten die vallen onder het regime van de richtlijn
betaaldiensten en afwikkeldiensten.
De Afdeling signaleert dat sommige werkzaamheden die
vallen onder de (brede) definitie van afwikkeldiensten in
artikel 1:1 Wft ook lijken te vallen onder een van de in de
richtlijn betaaldiensten geformuleerde definities van betaaldiensten.39 In dat geval is de onderneming onderworpen
aan het toezicht op betaaldienstverleners op grond van de
richtlijn betaaldiensten.
De Afdeling merkt voorts op dat in de reacties op de consultatie van het voorstel is gewezen op een voornemen van
de Europese Commissie om dit jaar te komen met voorstellen tot aanpassing van de richtlijn betaaldiensten. Het
36

37

38
39

European Market Infrastructure Regulation. Verordening
648/2012 van het Europees Parlement en de Raad, van 4 juli
2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en
transactieregisters (PbEU 2012/201).
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 november 2007 betreffend/e betalingsdiensten
in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG,
2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking
van Richtlijn 97/5/EG.
Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 2, onderdeel a.
Bijvoorbeeld punt 7 van de Bijlage die als betaaldienst definieert: Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of
IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de
exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem
of het netwerk, die louter optreedt als intermediair tussen de
betalingsdienstgebruiker en de persoon die de goederen levert of de diensten verricht.
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toezicht op afwikkelondernemingen zou daarvan deel uitmaken. Als de Europese Commissie metterdaad met dergelijke voorstellen komt, ligt het niet in de rede daarop
thans vooruit te lopen. De Afdeling adviseert de toelichting
in het licht van het voorgaande aan te vullen en zo nodig
het voorstel aan te passen.
[…] De Afdeling vraagt zich af of de betaaldiensten genoemd in de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten, niet
tevens kwalificeren als afwikkeldienst waardoor er wellicht
een overlap in het toezicht zou kunnen ontstaan. Om te
voorkomen dat (ondersteunende) diensten in de afwikkeling van het betalingsverkeer, gelet op onder meer de door
de Afdeling aangehaalde omschrijving, ook vergunningplichtige activiteiten zouden vormen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd als betaalinstelling, is in
artikel 3, onderdelen h en j, van de richtlijn betaaldiensten
opgenomen dat deze diensten zijn vrijgesteld. Dit artikel is
in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in artikel
1:5a, tweede lid, onderdelen h en j, van de Wft.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom afwikkeldiensten in de richtlijn betaaldiensten expliciet zijn vrijgesteld.
Het doel van de richtlijn betaaldiensten40 is om bij te dragen
aan een geharmoniseerde markt voor betalingen binnen de
Europese Unie, waardoor het betalingsverkeer in de gehele
Europese Unie efficiënter zou kunnen worden. Intensieve
concurrentie en schaalvoordelen zouden de kosten van
betaaldiensten moeten helpen reduceren. De reikwijdte van
de richtlijn betaaldiensten is om deze reden beperkt tot
betaaldienstverleners van wie de hoofdactiviteit bestaat uit
het aanbieden van betaaldiensten aan betaaldienstgebruikers. Betaaldienstgebruikers zijn consumenten en ondernemingen die betaalopdrachten verrichten of betalingen als
uiteindelijk begunstigde in ontvangst nemen.
Kamerstuk 33.632, nr. 4
[…] Het voorgestelde artikel I, onderdeel BBBB, introduceert, naast het prudentieel toezicht, tevens gedragstoezicht op afwikkelondernemingen. Het voorgestelde artikel
4:76a bepaalt dat een afwikkelonderneming zorg draagt
voor het tijdig en efficiënt verlenen van haar diensten en
beschikt over mechanismen waarmee periodiek het kostenniveau, prijsniveau en serviceniveau en de efficiëntie
van de door haar verleende diensten worden beoordeeld.
Het voorgestelde artikel 4:76b bepaalt onder meer dat een
afwikkelonderneming de betaaldienstverleners waarmee zij
een overeenkomst heeft gesloten, inzicht biedt in de financiële risico’s en de kosten die zijn verbonden aan de afwikkeldiensten.
De genoemde wettelijke voorschriften zien blijkens het
voorgaande in belangrijke mate op (transparantie over) de
kosten en het prijs- en serviceniveau van afwikkeldiensten.
Daarmee richten deze voorschriften zich op de bescherming van de belangen van de afnemers van de diensten
40

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in
de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG,
2002/65/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG en tot intrekking van
Richtlijn 97/5/EG, PbEU 2007, L319/1.
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van de afwikkelondernemingen.
Ziet de Afdeling het goed, dan zijn de wederpartijen van
afwikkelondernemingen in alle gevallen professionele
partijen, meestal betaaldienstverleners. Zij is er in dat licht
niet van overtuigd dat ten aanzien van deze partijen een
dergelijk niveau van wettelijke bescherming noodzakelijk is.
Deze wederpartijen zouden in staat moeten worden geacht,
bijvoorbeeld door contractuele afspraken, zelfstandig hun
belangen adequaat te beschermen.
[…] De Afdeling geeft aan dat zij niet overtuigd is van de
noodzaak van het hoge niveau van wettelijke bescherming
van partijen, aangezien het voornamelijk professionele
marktpartijen betreft. De memorie van toelichting op dit
punt is aangevuld. Opgemerkt wordt dat de gedragsvoorschriften in dit geval de bescherming van een hoger doel
dienen, namelijk de bescherming van het maatschappelijk
belang dat gemoeid is met een goede werking van het
retail betalingsverkeer. De omstandigheid dat de wederpartijen van afwikkelondernemingen professioneel zijn en in
staat zouden moeten worden geacht zelfstandig hun belangen adequaat te beschermen is op zichzelf genomen
juist, maar is geen garantie dat deze wederpartijen ook
voldoende aandacht hebben voor de bescherming van het
maatschappelijk belang van een goede werking van het
girale retail betalingsverkeer.
[…] De Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) biedt de
grondslag om de kosten van het toezicht door te berekenen
aan onder toezicht staande instellingen. Het voorgestelde
nieuwe artikel 1a, onderdeel a, van de Wbft regelt, kort
gezegd, dat het toezicht op afwikkelondernemingen door
DNB niet zal worden doorberekend.
De toelichting merkt hierover het volgende op. DNB bevordert de goede werking van het betalingsverkeer, zowel in
haar hoedanigheid van nationale centrale bank van Nederland als in haar hoedanigheid van onderdeel van het Europees stelsel van centrale Banken (ESCB). Dit mede ter
voorkoming van systeemrisico’s, die zich tot over de landsgrenzen kunnen uitstrekken. Bijgevolg zijn de kosten die
gepaard gaan met het toezicht dat met het oog daarop
wordt uitgevoerd niet op een eenduidige wijze toe te rekenen aan onder toezicht staande instellingen. Omdat DNB
het toezicht op onder meer afwikkelondernemingen vervult
mede in de hoedanigheid van onderdeel van het ESCB en
afstemt binnen dat stelsel, wordt voorgesteld de daarop
betrekking hebbende wetgeving niet onder de reikwijdte
van de Wet bekostiging financieel toezicht te laten vallen. 41
De Afdeling merkt in de eerste plaats op dat het gegeven
dat toezicht, bijvoorbeeld ter voorkoming van systeemrisico’s, een grensoverschrijdend karakter heeft, thans geen
reden lijkt zijn om toezichtlasten niet aan instellingen door
te berekenen. Toezicht op grote internationaal opererende
financiële ondernemingen (bijvoorbeeld grote banken en
verzekeraars) heeft ontegenzeggelijk een grensoverschrijdend karakter terwijl de kosten van dit toezicht wel worden
doorberekend. De Afdeling merkt voorts op dat op grond
van het voorgestelde artikel 1a, onderdeel a, Wbft ook
toezichtlasten die wel eenvoudig zijn toe te rekenen aan

individuele onder toezicht staande afwikkelondernemingen,
bijvoorbeeld de behandeling van de aanvraag van een
vergunning of de toetsing van de geschiktheid van een
beleidsbepaler, niet aan deze ondernemingen kunnen
worden doorberekend. Dit lijkt niet in overeenstemming met
het uitgangspunt zoals dat in de Wbft is neergelegd, namelijk dat toezichtlasten in beginsel voor rekening komen van
de sector.42
De Afdeling merkt daarbij op dat niet wordt ingegaan op de
toezichtlasten voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
die het gedragstoezicht zal gaan uitoefenen.
[…] Artikel VII van het wetsvoorstel bevat onder meer het
voorstel om de kosten die DNB maakt vanwege het toezicht op afwikkelondernemingen en vanwege de uitvoering
en handhaving van regels gesteld bij of krachtens twee
verordeningen van de Europese Unie, waaronder EMIR,43
niet onder de reikwijdte van de Wet bekostiging financieel
toezicht (Wbft) te laten vallen. Bijgevolg is het de bedoeling
om deze kosten niet aan onder toezicht staande instellingen door te berekenen maar door de centrale bank te laten
financieren. Achterliggende reden hiervan is dat DNB bedoelde werkzaamheden tevens uitvoert als deelneemster
aan het Europees stelsel van centrale banken (ESCB)
alwaar de aandacht vooral uitgaat naar het voorkomen van
systeemrisico’s die zich tot over de landsgrenzen kunnen
uitstrekken. De Afdeling merkt op dat een grensoverschrijdend karakter van toezicht geen reden lijkt te zijn om toezichtlasten niet aan instellingen door te berekenen. Zij
verwijst daarbij naar het grensoverschrijdend karakter van
het toezicht op bijvoorbeeld grote banken en verzekeraars,
terwijl de kosten van dat toezicht, overeenkomstig het in de
Wbft neergelegde uitgangspunt, wel worden doorberekend.
Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat krachtens de
Wbft komen de kosten van de betrokkenheid van de toezichthouder bij het toezicht ingevolge de nationale toezichtwetgeving en EU-rechtshandelingen voor doorberekening aan marktpartijen in aanmerking. De door DNB in het
kader van het ESCB te maken kosten vallen daar evenwel
niet onder. Bij het toezicht op de naleving van EMIR is
geen eenduidige scheidslijn aan te brengen tussen de
kosten die in ESCB-verband worden gemaakt en alle andere kosten. Om die reden komt een (integrale) doorberekening van kosten aan marktpartijen de regering minder juist
voor. Inmiddels is wel vastgesteld dat het toezicht op de
naleving van EMIR door andere partijen dan de «central
counterparties», zoals verzekeraars en banken, niet wordt
afgestemd binnen het ESCB. Bijgevolg dienen de kosten
van het toezicht op andere partijen dan de «central counterparties» wel onder de reikwijdte van de Wbft te vallen.
Daartoe zal, nadat de Afdeling daarover om advies is gevraagd, een nota van wijziging op het wetsvoorstel worden
ingediend.
Kamerstuk 33.632, nr. 15
Minister Dijsselbloem: Sommigen hebben gezegd dat de
afwikkelondernemingen onder de wet moeten worden
42
43

41

Memorie van toelichting, artikelsgewijze toelichting bij artikel
VII, onderdeel A.
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Naast een bijdrage van de Staat.
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012, L 201).
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gebracht, maar dat het voorstel hiervoor niet ver genoeg
gaat. Waarom vallen bijvoorbeeld de leveranciers van
betaalproducten straks niet onder de wet? Anderen vragen
zich af of het onder de wet brengen van afwikkelondernemingen niet nog meer toezichtskosten en regelgeving met
zich brengt. Dit is echt een voorbeeld van een groep waarbij we die afweging hebben gemaakt. De ene groep vinden
we zo systeemrelevant, zo van invloed op de veiligheid en
de zekerheid van het betalingssysteem dat ze onder de wet
moet worden gebracht. Bij de andere groep, de leveranciers van betaalproducten, hebben we een andere afweging gemaakt, omdat het geld van klanten niet rechtstreeks
door dergelijke ondernemingen gaat. Verder hebben ze ook
geen rechtstreeks klantencontact. Dat was onze afweging
en we hebben hiertoe dan ook zeker niet besloten omdat
er, zoals iemand suggereerde, verzet was uit de sector. Ik
zeg dat, omdat de suggestie leek te zijn dat ik het heb
teruggedraaid omdat er verzet zou zijn. Dat is dus niet het
geval: ik heb om twee inhoudelijke redenen besloten om de
betaalproductleveranciers eruit te tillen.
Er is gevraagd of hierover wordt overlegd. Op korte termijn
ga ik hierover overleggen met AFM, DNB en de sector. We
gaan er dus nog een keer goed naar kijken en dat heeft tot
gevolg dat we het dit jaar niet meenemen. De discussie is
echter nog zeker niet beslecht, want we gaan er gewoon
nog een keer naar kijken. De hoofdvraag daarbij is of, als je
ze al onder het toezicht wilt brengen, het toezicht even
breed en diepgaand moet zijn. Het is namelijk ook mogelijk
om beperktere eisen te stellen vanwege aard en karakter
van deze ondernemingen, de betaalproductleveranciers.
Als men het goed vindt, kom ik hierop terug nadat het
overleg met DNB, AFM en de sector is afgerond. We kunnen het dan eventueel in een volgend wetgevingspakket
meenemen.
De heer Tony van Dijck (PVV): Het uitgangspunt was
maatschappelijke importantie. De ddos-aanval op iDEAL
heeft laten zien dat dergelijke bedrijven van redelijke maatschappelijke importantie zijn. Deze bedrijven worden er
echter toch buiten gehouden. Ik begrijp niet waarom deze
bedrijven niet meteen worden meegenomen.
Minister Dijsselbloem: Naast mij wordt nu gezegd dat deze
wet een ddos-aanval ook niet voorkomen had. Dat is geen
geruststellende opmerking ... (hilariteit)
Minister Dijsselbloem: Het is echter wel gewoon waar.
Ddos-aanvallen zijn te voorkomen door, vooral bij de banken, de systemen te versterken, de beveiliging van systemen te verbeteren, back-upopties te hebben, et cetera.
Wij hebben een AO gehad over de veiligheid van het betalingssysteem. Op een aantal punten heb ik toezeggingen
gedaan en gezegd dat we er opnieuw naar zouden kijken.
De Kamer krijgt op korte termijn, in beginsel volgende
maand, van mij een uitgebreide brief zodat we dat debat
kunnen vervolgen, want het was eigenlijk nog niet af. We
hebben in dat AO destijds een aantal kwesties gewisseld
en afgesproken dat we er opnieuw naar zouden kijken en
er op terug zouden komen. Die brief komt volgende maand,
dan kunnen we die discussie hernemen.
De heer Tony van Dijck (PVV): Het gaat mij niet om de
ddos-aanvallen; het gaat mij om de maatschappelijke importantie van dat soort instellingen. Het uitgangspunt om de
afwikkelondernemingen in de Wft op te nemen is hun
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maatschappelijke importantie. Immers, iDEAL is van grote
maatschappelijke importantie, los van ddos. Ik begrijp dan
ook niet waarom een club als iDEAL nu buiten de Wft valt.
Dát is mijn punt.
Minister Dijsselbloem: Ons aangrijpingspunt richt zich met
name op de banken en financiële instellingen, omdat zij de
opdracht verlenen dan wel de dienst of het product afnemen van de leverancier van zo’n betalingsproduct. Als de
wijze waarop banken hun systemen inrichten, hun waarborgen aanbrengen en hun voorzorgsmaatregelen nemen
kan worden getoetst door DNB, werkt dat zo nodig door
naar de leveranciers van die betalingsproducten, net zoals
het zal doorwerken naar de leveringszekerheid van elektriciteit en de telecomdiensten die nodig zijn om het elektronisch betalingsverkeer goed te laten verlopen. Je hoeft dus
niet het financiële toezicht op alle aanleverende instellingen
en bedrijven rond de financiële wereld te vestigen, als het
maar scherp genoeg is op de kernondernemingen zullen zij
gedwongen worden om hun kwaliteitseisen, bijvoorbeeld
aan de leverancier van een betalingssysteem of betalingsproduct, te verhogen. Dat is primair onze insteek. Deze
discussie is echter nog niet beslecht. Zoals gezegd kijken
we echt of er toch toezicht mogelijk of nodig zou zijn en of
dat zou kunnen met een op maat gesneden model, naar
aard en karakter van de leverancier van het betalingsproduct. Wij kijken daarnaar maar het is te vroeg om het al in
dit wetsvoorstel te verwerken.
Voorzitter. Ik kom te spreken over de afwikkelondernemingen. Mevrouw De Vries vraagt wat de sector inmiddels zelf
heeft gedaan om storingen tegen te gaan. Uiteraard hebben banken naar aanleiding van de storingen en de ddosaanvallen hun beveiliging en capaciteit aangepast. Daarnaast is de sector bezig met een nadere analyse van de
robuustheid van het systeem van het totale betalingsverkeer, dit in het kader van het Maatschappelijk Overleg
Betalingsverkeer. Zoals gezegd zal ik dit in oktober naar de
Kamer sturen, dan kunnen we daar vervolgens verder op
inzoomen.
Mevrouw De Vries heeft ook gevraagd naar de extra toezichtkosten. Op dit moment houdt DNB al toezicht op de
afwikkelondernemingen, maar dat gebeurt op basis van
vrijwilligheid. Wij brengen nu de wettelijke basis aan. De
toezichtcapaciteit van DNB zal niet toenemen door deze
wettelijke uitbreiding en zal worden gefinancierd door de
centrale bank zelf. Het leidt dus niet tot een extra opslag op
de doorberekende kosten. De toezichtkosten van AFM
worden wel doorberekend aan de sector, maar deze kosten
zijn in dit dossier marginaal. Ik kan er geen getal op zetten,
zo klein zijn ze.
Mevrouw De Vries vraagt ook hoe we grip kunnen houden
op de stijgende zorgkosten. Ik heb daar zojuist al iets over
gezegd. We hebben een kostenkader afgesproken. Ik
meen dat de Kamer al eerder geïnformeerd is hoe dit
werkt.
De heer Merkies heeft nog een aantal vragen gesteld over
de afwikkelondernemingen. Moeten niet ook de kleinere
ondernemingen, met minder dan 120 miljoen transacties
per jaar, eronder gaan vallen? Er is denk ik sprake van een
misverstand. Voor deze kleinere ondernemingen geldt
geen vergunningplicht – dat zou voor hen een grote administratieve last betekenen – maar ze moeten wel aan de
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regels voldoen en vallen in die zin ook onder het toezicht.
Ze moeten echter zelf melden wat zij doen en in welke
omvang. Ze kunnen dan een controle krijgen, waarbij wordt
bekeken of zij voldoen aan de gestelde regels. Ze hoeven
echter niet de hele vergunningprocedure te doorlopen. Dat
is een van de manieren waarop wij proberen om de administratieve druk beperkt te houden en enig maatwerk te
leveren. Als ze niet voldoen aan de regels kan DNB hen
uiteraard gewoon verbieden om dit werk nog uit te oefenen.
Daartoe biedt de wet de mogelijkheid.
De heer Nijboer heeft nog gevraagd naar de relevantie van
telecombedrijven in het online betalingsverkeer. Die vraag
zal ik graag meenemen in de brief van oktober.
De heer Merkies heeft gevraagd naar het toezicht in andere
landen als de afwikkelonderneming in het buitenland haar
basis heeft. Waarom wordt het memorandum of understanding niet als eis gesteld, zo vroeg hij. Ik denk dat ook hier
mogelijk sprake is van een misverstand. De samenwerking
met de buitenlandse toezichthouder speelt wel degelijk een
rol. Bij AMvB zullen criteria worden opgenomen waar landen aan moeten voldoen om door mij te worden aangewezen. Een van die criteria zal zijn dat de samenwerking
tussen de Nederlandse en de buitenlandse toezichthouders
is geborgd. Dat is ook zo bepaald met betrekking tot bijvoorbeeld clearinginstellingen. Er moeten dus samenwerkingsovereenkomsten komen die de samenwerking tussen
toezichthouders borgen.
Verder heeft de heer Merkies op dit punt nog gevraagd hoe
ik kan verzekeren dat andere landen aan de PFMI voldoen.
Het is inderdaad aan mij om dat te beoordelen. Ik wist dat
zelf ook niet; zo leer je nog eens wat. Maar in alle ernst: ik
zal mij daarbij laten adviseren door DNB en AFM. Voldoen
ondernemingen niet aan de standaard, dan moeten ze aan
de Nederlandse wet voldoen en staan ze onder toezicht
van DNB en AFM, als ze in Nederland actief zijn.
De heer Merkies (SP): Ik wil mijn vraag even verhelderen.
Dit is of ze aan een internationale standaard voldoen. Maar
uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om of DNB en AFM
zelf een beeld vormen van hoe het toezicht in de andere
landen is. Ik kan het nu niet zo snel vinden, maar dat van
dat memorandum of understanding staat gewoon in de
memorie van toelichting.
Minister Dijsselbloem: Wat staat daar in?
De heer Merkies (SP): Dat die afspraak die wordt gemaakt
met die andere landen, niet per se nodig zou zijn. Ik vroeg
mij af waarom dat was.
Minister Dijsselbloem: Dan hebben wij ons daarin niet
helder uitgedrukt. Die samenwerking tussen de Nederlandse en buitenlandse toezichthouders moet namelijk wel
degelijk zijn geborgd. Of dat nu het karakter heeft van een
memorandum of understanding of van andere samenwerkingsafspraken, het moet in ieder geval zijn geborgd. Dat
doe je niet door te zeggen: u hebt mooie blauwe ogen; ik
geloof u. Borging betekent dat je naar elkaars kwaliteit kijkt
en daar afspraken over maakt.
Er blijken nog enkele onvolkomenheden in dit wetsvoorstel
te zitten ten aanzien van de afwikkelondernemingen. Dat
vergt nog een nota van wijziging. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan te geven dat die morgen zal worden ingediend. Ik kan de tekst van de nota nu al uitdelen,
mocht daar prijs op worden gesteld. Formeel zullen wij haar
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dan morgen indienen. Het komt erop neer dat de drempel
van 120 miljoen transacties per jaar abusievelijk niet in het
overgangsrecht was opgenomen. Dat wordt gerepareerd.
Verder wordt een technische verbetering aangebracht in de
bepalingen over de voorafgaande toestemming van de
toezichthouders bij bepaalde wijzigingen in het lopende
toezicht. Tot slot waren er twee artikelen ten onrechte niet
opgenomen in de lijst van beboetbare bepalingen. Dat is
natuurlijk heel ernstig en dat wordt onmiddellijk recht gezet.
[…]
§ 2.2.a1.1 Vergunningplicht en -eisen voor
afwikkelondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 2:3.0a
1. Een ieder met zetel in Nederland die voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een
groep is verbonden, geeft daarvan kennis
aan de Nederlandsche Bank onder vermelding ten aanzien van welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden
werkzaamheden hij dat voornemen heeft.
2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de persoon
die de kennisgeving heeft gedaan.
4. Een afwikkelonderneming kan overgaan
tot de uitoefening van haar bedrijf, nadat
zij de mededeling, bedoeld in het derde
lid, van de Nederlandsche Bank heeft ontvangen.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In het voorgestelde artikel 2:3.0a, eerste lid, is bepaald dat
degene die voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen, daarvan kennis aan DNB geeft.
Wanneer hij de ontvangstbevestiging van die kennisgeving
heeft ontvangen, is het hem toegestaan zijn bedrijf uit te
oefenen. Deze situatie verandert in drie gevallen. Het eerste geval doet zich voor wanneer de afwikkelonderneming
de drempel van artikel 2:3.0b, eerste lid, overschrijdt en
DNB haar een vergunning verleent; zij mag doorgaan met
de uitoefening van haar bedrijf op grond van de vergunning. Het tweede geval doet zich eveneens voor wanneer
de afwikkelonderneming de drempel overschrijft, maar DNB
haar geen vergunning verleent. Zij dient de uitoefening van
haar bedrijf te staken. Het derde geval doet zich voor wanneer zij weliswaar onder de drempel blijft, maar DNB haar
verbiedt haar bedrijf uit te oefenen op grond van artikel
2:3.0e.
Artikel 2:3.0b
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
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verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
het bedrijf van afwikkelonderneming uit te
oefenen jegens een betaaldienstverlener
met wie hij niet een in groep is verbonden,
indien het aantal in Nederland verrichte
girale betalingstransacties ten aanzien
waarvan hij afwikkeldiensten heeft verleend jegens betaaldienstverleners met
wie zij niet in een groep is verbonden,
gemeten over het voorgaande kalenderjaar, het op grond van het tweede lid vastgestelde aantal transacties overschrijdt.44
44

Artikel XVIII van de Wijzigingswet financiële markten 2014
(Stb. 2013, nr. 487) bepaalt:
1. Een afwikkelonderneming met zetel in Nederland die op
het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel
V, haar bedrijf uitoefent jegens betaaldienstverleners met
wie zij niet in een groep is verbonden en die in het jaar
voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel V, meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties heeft afgewikkeld, beschikt vanaf dat
tijdstip van rechtswege over een vergunning als bedoeld
in artikel 2:3.0b, eerste lid, van de wet op het financieel
toezicht, met dien verstande dat de vergunning uitsluitend betrekking heeft op de werkzaamheden die zij op
dat tijdstip verricht.
2. De afwikkelonderneming toont binnen drie maanden na
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel V, van deze wet
aan dat zal worden voldaan aan de artikelen, genoemd in
artikel 2:3.0d, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht.
3. De afwikkelonderneming vermeldt met betrekking tot
welke werkzaamheden, onderscheiden in de artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht opgenomen definitie van afwikkelonderneming, zij beoogt aan te tonen dat
zij voldoet aan de in het tweede lid bedoelde artikelen.
4. Het aantonen geschiedt door middel van een opgave van
de gegevens, bedoeld in artikel 3:2.0d, derde lid, van de
Wet op het financieel toezicht.
5. Indien de afwikkelonderneming niet voldoet aan het
tweede lid, kan de Nederlandsche Bank de vergunning
intrekken.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In de artikelen XVIII en XIX is het overgangsrecht met betrekking tot het toezicht op afwikkelondernemingen opgenomen.
Een en ander komt erop neer dat een afwikkelonderneming
tot een maand na de inwerkingtreding de gelegenheid krijgt
aan DNB kennis te geven van het aantal girale betalingstransacties ten aanzien waarvan zij afwikkeldiensten heeft
verleend gedurende het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding. Wanneer blijkt dat zij zich boven de drempel, bedoeld
in artikel 2, bevindt, heeft zij tot zes maanden na de inwerkingtreding de tijd om te bewerkstelligen dat zij een vergunning krijgt. Mocht die tijd te kort zijn, dan kan zij aan DNB verzoeken ontheffing te verlenen totdat DNB op de vergunningaanvraag heeft beslist. Dat laatste vloeit niet voort uit het
overgangsrecht maar uit de “reguliere” artikelen 2:30b, vierde
lid, 2:3.0g, derde lid en 2:3.0l, derde lid.
Kamerstuk 33.632, nr. 12
Deze wijziging betreft uitsluitend het overgangsrecht voor de
regeling betreffende het toezicht op afwikkelondernemingen;
de inhoudelijke voorschriften en de vergunningplicht worden
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2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt
het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties vastgesteld waarboven
een vergunning als bedoeld in het eerste
lid vereist is.
3. De Nederlandsche Bank vermeldt in de
vergunning voor welke in de definitie van
afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden zij de vergunning verleent.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
ontheffing verlenen van het eerste lid voor
de periode die verstrijkt op het tijdstip dat
zij heeft beslist op de aanvraag van een
vergunning als bedoeld in het eerste lid.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Dit artikel regelt de vergunningplicht. De vergunningplicht
geldt slechts indien de afwikkelonderneming in het voorgaande kalenderjaar afwikkeldiensten verricht ten aanzien
van een aantal in Nederland verrichte betalingstransacties
dan het aantal dat bij algemene maatregel van bestuur
wordt vastgesteld. Voorstelbaar is dat eerst na 1 januari
van een bepaald kalenderjaar zeker wordt dat de afwikkelonderneming in het voorgaande jaar de drempel heeft
overschreden. Ook mogelijk is dat, indien de overschrijding
ruim is, de afwikkelonderneming een dergelijke overschrijding reeds tegen het einde van het voorgaande kalenderjaar kon verwachten. Het ligt dan voor de hand reeds voor
het einde van dat kalenderjaar een vergunning aan te
vragen, maar verplicht is dat niet. In beide gevallen moet
worden voorkomen dat de afwikkelonderneming, naar
achteraf blijkt, met ingang van 1 januari vergunningplichtig
is geworden en niet aan die verplichting heeft voldaan.
Daarom is opgenomen dat DNB aan de afwikkelonderneming ontheffing kan verlenen voor de periode die verstrijkt
op het tijdstip dat zij op een vergunningaanvraag heeft
beslist.
In het derde lid wordt hetzelfde onderscheid aangebracht
als in de definitie van ‘afwikkeldienst’ in artikel 1:1 van de
Wft. Dit betekent dat in de vergunning uitdrukkelijk moet
worden vermeld voor welk van de genoemde typen afwikkeldienst de vergunning wordt verleend. Met een vergunning die is beperkt tot het verrichten van het ene type afwikkeldienst mogen geen andere afwikkeldiensten worden
verleend.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
Vervolgens gaan de leden van de VVD-fractie in op de
mogelijkheid dat DNB een ontheffing kan verlenen van de
vergunningplicht en vragen waarom DNB ontheffing ‘kan’
verlenen en niet ‘moet’ verlenen. Tevens vragen zij of een
situatie kan worden geschetst waarin zou kunnen worden
besloten om de ontheffing niet te verlenen.
De vragen hebben betrekking op artikel 2:3.0b, dat ziet op
het geval waarin een afwikkelonderneming in een bepaald
kalenderjaar zo veel transacties heeft afgewikkeld dat zij
niet gewijzigd. In de overgangsbepaling was er abusievelijk
geen rekening mee gehouden dat de vergunningplicht alleen
geldt voor afwikkelondernemingen die meer dan 120 miljoen
girale betalingstransacties per jaar afwikkelen. Dit wordt thans
rechtgezet.
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vergunningplichtig wordt. De vergunningplicht gaat in op 1
januari van het daaropvolgende jaar. Het is voorstelbaar
dat eerst enkele weken na 1 januari duidelijk is dat de
drempel is overschreden. Formeel gezien is zij dan al vanaf
1 januari vergunningplichtig, maar weet zij dat op die datum
nog niet. Zij zal een vergunning aanvragen, maar zo lang
zij die vergunning nog niet heeft, is zij, strikt genomen, in
overtreding. In een dergelijk geval ligt het voor de hand dat
DNB ontheffing zal verlenen van de vergunningplicht totdat
DNB op de aanvraag heeft beslist. Het is evenwel ook
voorstelbaar dat de overschrijding van de drempel zo ruim
is dat de afwikkelonderneming reeds voor 1 januari had
kunnen verwachten dat zij met ingang van 1 januari vergunningplichtig zou worden. Indien zij eerst na 1 januari
een vergunning aanvraagt, kan er minder aanleiding zijn
voor een ontheffing van de vergunningplicht. Om die reden
is bepaald dat DNB een ontheffing ‘kan’
verlenen.
De leden van de fracties van de VVD en de PVV staan stil
bij het voornemen om het aantal betalingstransacties,
waarboven een afwikkelonderneming vergunningplichtig
wordt, vast te stellen op een aantal dat overeenkomt met
vijf procent van het Nederlandse transactievolume. Deze
leden vragen of nader kan worden onderbouwd waarom is
gekozen voor vijf procent en waarom dit wordt opgenomen
in een algemene maatregel van bestuur in plaats van in het
wetsvoorstel. Deze laatste vraag wordt ook door de leden
van de SP-fractie gesteld.
Het doel van de ondertoezichtstelling van afwikkelondernemingen is gelegen in de wens de goede werking van het
betalingsverkeer te behouden en te bevorderen. Een verstoring van vijf procent van de gevallen waarin een girale
betalingstransactie wordt afgewikkeld, kan al ernstig zijn.
Daarbij dient te worden bedacht dat het mogelijk is dat een
dergelijke verstoring niet gelijkmatig is verdeeld over alle af
te wikkelen betalingstransacties, maar zich voordoet bij een
specifieke categorie betalingstransacties. Het treffen van
een dergelijke specifieke sector kan voor onaanvaardbare
maatschappelijke overlast zorgen. De reden om het aantal
vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur en niet
bij wet, is gelegen in de overweging dat het aantal af te
wikkelen girale betalingstransacties kan wijzigen, in het
bijzonder kan toenemen. Steeds wanneer het totale transactievolume significant wijzigt, zou het aantal dat overeenkomt met vijf procent van dat volume dienen te worden
aangepast. Door de vaststelling van het aantal dat overeenkomt met vijf procent in een algemene maatregel van
bestuur, kan sneller worden gereageerd op wijzigingen van
het totale transactievolume.
Naar aanleiding van een vraag van de leden van de PVVfractie wordt opgemerkt dat er niet voor is gekozen de
drempel waarboven een vergunningplicht bestaat uit te
drukken in een percentage van het totale Nederlandse
transactievolume. De reden daarvoor is dat een afwikkelonderneming wel weet hoeveel betalingstransacties zij
afwikkelt, maar niet of minder goed weet welk percentage
dat aantal uitmaakt van het totale transactievolume in
Nederland. Wanneer de drempel zou worden uitgedrukt in
een percentage, zou bij een afwikkelonderneming onduide-
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lijkheid kunnen bestaan over het antwoord op de vraag of
zij vergunningplichtig is. Dat is ongewenst.
De aan het woord zijnde leden [van de D66 fractie (red.)]
vragen waarom het voor een afwikkelonderneming nodig is
een vergunning aan te vragen wanneer zij boven de drempel uitkomt, nu DNB aan afwikkelondernemingen die zich
onder de drempel bevinden, kan verbieden hun bedrijf uit te
oefenen.
De hoofdregel is dat afwikkelondernemingen een vergunning dienen te hebben. Anders dan bij andere onder toezicht staande ondernemingen, geldt bij afwikkelondernemingen een drempel waaronder zij niet vergunningplichtig
zijn.
De vraag is niet zo zeer waarom afwikkelondernemingen
boven een bepaalde drempel een vergunning dienen te
hebben, als wel waarom zij beneden die drempel geen
vergunning behoeven te hebben. Het verschil met andere
ondernemingen is dat de reden voor het toezicht op afwikkelondernemingen niet primair is gelegen in het belang van
de klanten maar in de invloed die een afwikkelonderneming
kan hebben op het betalingsverkeer. Het spreekt vanzelf
dat die invloed kleiner is naarmate zij een kleiner aantal
betalingstransacties verricht. Om die reden geldt beneden
een drempel een licht regime. Het is wenselijk dat DNB het
volledige handhavingsinstrumentarium tot haar beschikking
heeft bij afwikkelondernemingen die boven de drempel
uitkomen.
Een afwikkelonderneming die boven de drempel uitkomt
dient meer gegevens te overleggen in het kader van de
aanvraag van een vergunning, dan een afwikkelonderneming die zich onder de drempel bevindt. Deze laatste behoeft slechts te vermelden dat zij voornemens is afwikkeldiensten te verlenen onder opgave van bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens; dat
zullen er minder zijn dan de gegevens die in het kader van
een vergunningaanvraag dienen te worden overgelegd.
Bovendien kan DNB bij het verlenen van een vergunning
voorwaarden stellen.
De leden van de ChristenUnie vragen of het mogelijk is om
de grootte van de risico’s te laten meewegen bij het bepalen of een afwikkelonderneming vergunningplichtig is.
Het aantal transacties is een doeltreffend en hanteerbaar
criterium om het risico van een maatschappelijke ontwrichting vast te stellen. De grootte van het risico is een onvoldoende bepaalde factor en daarom niet geschikt als criterium om te bepalen of een afwikkelonderneming vergunningplichtig zou moeten zijn. De rechtszekerheid vereist dat
het voor afwikkelondernemingen duidelijk is of zij verplicht
zijn om een vergunning aan te vragen. Dit laat onverlet dat
het wetsvoorstel aan DNB de ruimte laat om de intensiteit
van het toezicht op een bepaalde afwikkelonderneming
mede te laten afhangen van de grootte van de risico’s die
door die afwikkelonderneming worden veroorzaakt.
De aan het woord zijnde leden [van de fractie van de ChristenUnie (red.)] constateren dat er sprake is van een groot
aantal delegatiebepalingen en vragen waarom ervoor is
gekozen om de criteria bij de vergunningplicht niet in de
wet op te nemen.
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Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de
criteria bij de vergunningplicht en anderzijds de delegatiebepalingen. De redactie van de criteria bij de vergunningplicht voor afwikkelondernemingen, is dezelfde als de vorm
waarin de criteria bij de vergunningplicht voor andere ondernemingen onder woorden is gebracht. Het stramien in
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen in de Wft,
ook met betrekking tot afwikkelondernemingen, is steeds
dat wordt bepaald dat DNB op aanvraag een vergunning
verleent indien de aanvrager aantoont dat zal worden
voldaan aan het bepaalde ingevolge de artikelen die worden genoemd. Voor wat betreft de delegatiebepalingen
wordt het volgende opgemerkt. Deze komen hoofdzakelijk
voor in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Ook hier wordt voor afwikkelondernemingen dezelfde wetgevingstechniek gebruikt als voor andere financiele ondernemingen. Dat geldt in de eerste plaats voor de
artikelen 3:9, 3:10, 3:17, 3:18, 3:29 en 3:57, welk laatste
artikel bij nota van wijziging met betrekking tot afwikkelondernemingen wordt gewijzigd. Het toepassingsgebied van
deze artikelen, die reeds een delegatiebepaling bevatten,
wordt uitgebreid met afwikkelondernemingen. In de tweede
plaats wordt in de artikelen die speciaal voor afwikkelondernemingen zijn geschreven eenzelfde delegatiebepaling
opgenomen als in de zojuist genoemde artikelen: artikel
3:73a en de artikelen 3:73b, 4:76a en 4:76b, welke laatste
drie artikelen bij
nota van wijziging worden voorgesteld. Overigens wordt
voor de goede orde erop gewezen dat in de memorie van
toelichting (bladzijde 16) is opgemerkt dat de regering
voornemens is, na overleg met de toezichthouders, aan
hen de bevoegdheid te geven nadere regels te stellen met
betrekking tot een aantal onderwerpen die door de PFMI
worden bestreken.
Artikel 2:3.0c
1. Een ieder met zetel in Nederland die het
bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent, geeft jaarlijks voor 1 maart kennis
aan de Nederlandsche Bank van het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan hij in het
voorgaande kalender afwikkeldiensten
heeft verleend jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de
in het eerste lid bedoelde kennisgeving.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0c is bepaald dat de afwikkelonderneming
jaarlijks voor 1 maart aan DNB kennis geeft van het aantal
in Nederland verrichte betalingstransacties dat zij in het
voorgaande kalenderjaar afwikkeldiensten heeft verleend.
Op deze wijze kan DNB vaststellen of de afwikkelonderneming boven de drempel, opgenomen in artikel 2:3.0b,
tweede lid, is gekomen.
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Artikel 2:3.0d
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:3.0b, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:45
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt;
e. artikel 3:16, eerste en derde lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
h. artikel 3:73b, met betrekking tot het effectief verlenen van diensten;
i. artikel 3:267.0a, met betrekking tot een
prudent beleggingsbeleid;
j. artikel 4:76a met betrekking tot het bieden van eerlijke en vrije toegang tot
haar diensten en systemen op basis
van objectieve en risicogebaseerde
deelnemingscriteria;
k. artikel 4:76b, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het tijdig en efficiënt verlenen van haar diensten en het beschikken over mechanismen waarmee
periodiek het kostenniveau, prijsniveau
en serviceniveau en de efficiëntie van
de door de afwikkelonderneming verleende diensten worden beoordeeld;
l. artikel 4:76c, eerste lid, met betrekking
45

Artikel XVIII, lid 2-5 van de Wijzigingswet financiële markten
2014 (Stb. 2013, nr. 487) bepaalt:
2. De afwikkelonderneming toont binnen drie maanden na
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel V, van deze wet
aan dat zal worden voldaan aan de artikelen, genoemd in
artikel 2:3.0d, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht.
3. De afwikkelonderneming vermeldt met betrekking tot
welke werkzaamheden, onderscheiden in de artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht opgenomen definitie van afwikkelonderneming, zij beoogt aan te tonen dat
zij voldoet aan de in het tweede lid bedoelde artikelen.
4. Het aantonen geschiedt door middel van een opgave van
de gegevens, bedoeld in artikel 3:2.0d, derde lid, van de
Wet op het financieel toezicht.
5. Indien de afwikkelonderneming niet voldoet aan het
tweede lid, kan de Nederlandsche Bank de vergunning
intrekken.
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tot het hebben van internationaal aanvaarde communicatieprocedures en
standaarden;
m. artikel 4:76d, eerste lid, met betrekking
tot het bieden aan een betaaldienstverlener van inzicht in financiële risico’s
en kosten.
2. De aanvrager vermeldt in de aanvraag
voor welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden
hij de vergunning aanvraagt.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d of f, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0d worden de voorschriften genoemd ten
aanzien waarvan de aanvrager in het kader van de markttoetreding moet aantonen dat daaraan zal worden voldaan
tijdens lopend toezicht. Ook hiermee wordt het stelsel
gevolgd dat eveneens geldt voor het toezicht op andere
financiële ondernemingen. De meeste voorschriften spreken voor zich, zoals de voorschriften met betrekking tot
deskundigheid en betrouwbaarheid.
Kamerstuk 33.632, nr. 7
Het wetsvoorstel beoogt direct wettelijk toezicht op afwikkelondernemingen in te voeren door internationaal aanvaarde standaarden van toepassing te verklaren. Deze
standaarden zijn de zogeheten Principles for Financial
Market Infrastructures (PFMI) van de Bank for International
Settlements. Bij nader inzien bleek dat niet alle principles
die van toepassing zouden moeten zijn op afwikkelondernemingen ook daadwerkelijk in het wetsvoorstel waren
opgenomen. Het betrof PFMI 18 (“Access and participation
requirements”) en PFMI 22 (“Communication procedures
and standards”). Deze principles zijn alsnog ‘omgezet’ in
Nederlandse regels. Het betreft voorschriften op de naleving waarop de Autoriteit Financiële Markten toeziet. Daarom zijn zij opgenomen in het Deel Gedragstoezicht van de
Wft. Deze wijziging is opgenomen in onderdeel M. De
wijzigingen in onderdeel A houden hiermee verband; zij
betreffen louter verwijzingen. Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat deze wijziging niet met zich meebrengt dat
de bijzin aan het slot van het eerste lid van artikel 2:3.0i
vervalt (“met dien verstande dat voor de toepassing van de
onderdelen a tot en met c in de genoemde artikelen voor
«een afwikkelonderneming met zetel in Nederland» telkens
wordt gelezen «het in Nederland gelegen bijkantoor van
een afwikkelonderneming met zetel in een nietaangewezen staat» en dat voor de toepassing van onderdeel d voor «bank met zetel in een staat die geen lidstaat
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is» wordt gelezen: afwikkelonderneming met zetel in een
niet-aangewezen staat”). Deze bijzin wordt dus in het wetsvoorstel gehandhaafd.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Deze wijziging heeft betrekking op afwikkelondernemingen.
In onderdeel g is abusievelijk verwezen naar artikel 3:21,
dat bepaalt dat het dagelijks beleid van een in Nederland
gelegen bijkantoor van een bank met zetel in een staat die
geen lidstaat is moet worden bepaald door ten minste twee
personen. Aangezien artikel 3:21 betrekking heeft op afwikkelondernemingen met zetel in Nederland, is deze
vergunningeis niet aan de orde ten aanzien van afwikkelondernemingen met zetel in Nederland. De inhoud van het
huidige onderdeel g vervalt.
Voorts is in artikel 2:3.0d ten onrechte niet als vergunningeis gesteld dat de afwikkelonderneming zal voldoen aan
solvabiliteitseisen. Deze vergunningeis wordt toegevoegd,
en genoemd in het onderdeel g dat is opengevallen door
het vervallen van de verwijzing naar artikel 3:21.
Artikel 2:3.0e
De Nederlandsche Bank kan een afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 2:3.0a waaraan geen vergunning tot uitoefening van het
bedrijf van afwikkelonderneming is verleend,
verbieden haar bedrijf uit te oefenen jegens
betaaldienstverleners met wie zij niet in een
groep is verbonden, indien die onderneming
niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet
gestelde regels.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Dat een afwikkelonderneming onder de drempel van artikel
2:30b, tweede lid, blijft, betekent niet dat zij zich niet zou
behoeven te houden aan de voorschriften van de Wft.
Alhoewel een dergelijke afwikkelonderneming niet onder
toezicht staat, is het mogelijk dat DNB ervan op de hoogte
raakt dat zij voorschriften schendt. DNB heeft in dat geval
de mogelijkheid de afwikkelonderneming verbieden haar
bedrijf uit te oefenen.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de fracties van de PvdA en de ChristenUnie
vragen hoe de regering het risico inschat dat afwikkelondernemingen schijnconstructies bedenken waardoor zij
onder de toezichtdrempel blijven en of er sprake is van een
misbruikbepaling.
Op dit moment is er geen aanleiding te veronderstellen dat
afwikkelondernemingen constructies bedenken waardoor
zij onder de toezichtdrempel zullen blijven. Voor de goede
orde wordt erop gewezen dat op grond van artikel 2:3.0e
DNB aan een afwikkelonderneming die niet voldoet aan de
regels kan verbieden haar bedrijf uit te oefenen.
§ 2.2.a1.2 Bijkantoor en verrichten van diensten door afwikkelondernemingen met zetel
buiten Nederland
Artikel 2:3.0f
1. Een ieder met zetel buiten Nederland die
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voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor jegens een
betaaldienstverlener met wie hij niet een
in groep is verbonden, geeft daarvan kennis aan de Nederlandsche Bank onder
vermelding ten aanzien van welke in de
definitie van afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden hij dat voornemen heeft.
2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de persoon
die de kennisgeving heeft gedaan.
4. Een afwikkelonderneming kan overgaan
tot de uitoefening van haar bedrijf, nadat
zij de mededeling, bedoeld in het derde
lid, van de Nederlandsche Bank heeft ontvangen.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0f is de mededelingsplicht voor afwikkelondernemingen met zetel buiten Nederland geregeld. Deze
mededelingsplicht geldt voor zowel afwikkelondernemingen
met zetel in een aangewezen staat als afwikkelondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat.
Artikel 2:3.0g
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder een daartoe door de
Nederlandsche Bank verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen jegens een betaaldienstverlener met wie hij niet een in
groep is verbonden indien het aantal in
Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan hij afwikkeldiensten heeft verleend jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een
groep is verbonden, gemeten over het
voorgaande kalenderjaar, het op grond
van artikel 2:3.0b, tweede lid, vastgestelde
aantal transacties overschrijdt.46
46

Artikel XIX van de Wijzigingswet financiële markten 2014
(Stb. 2013, nr. 487) bepaalt:
1. Een afwikkelonderneming met zetel in een nietaangewezen staat die op het tijdstip van inwerkingtreding
van artikel I, onderdeel V, haar bedrijf uitoefent vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden, beschikt vanaf dat tijdstip van rechtswege over een vergunning als bedoeld in artikel 2:3.0g, eerste lid, van de Wet
op het financieel toezicht, met dien verstande dat de vergunning uitsluitend betrekking heeft op de werkzaamheden die zij op dat tijdstip verricht.
2. De afwikkelonderneming toont binnen drie maanden na
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2. De Nederlandsche Bank vermeldt in de
vergunning voor welke in de definitie van
afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden zij de vergunning verleent.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
ontheffing verlenen van het eerste lid voor
de periode die verstrijkt op het tijdstip dat
zij heeft beslist op de aanvraag van een
vergunning als bedoeld in het eerste lid.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op
afwikkelondernemingen met zetel in een
door Onze Minister aan te wijzen staat
waar toezicht wordt uitgeoefend op het
uitoefenen van het bedrijf van afwikkelonderneming jegens betaaldienstverleners
met wie degene die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent niet in een
groep is verbonden, indien dat toezicht in
voldoende mate waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.
5. Bij de beoordeling of het in een andere
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel V, van deze wet
aan dat zal worden voldaan aan de artikelen, genoemd in
artikel 2:3.0i, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.
3. De afwikkelonderneming vermeldt met betrekking tot
welke werkzaamheden, onderscheiden in de artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht opgenomen definitie van afwikkelonderneming, zij beoogt aan te tonen dat
zij voldoet aan de in het tweede lid bedoelde artikelen.
4. Het aantonen geschiedt door middel van een opgave van
de gegevens, bedoeld in artikel 3:2.0i, derde lid, van de
Wet op het financieel toezicht.
5. Indien de afwikkelonderneming niet voldoet aan het
tweede lid, kan de Nederlandsche Bank de vergunning
intrekken.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In de artikelen XVIII en XIX is het overgangsrecht met betrekking tot het toezicht op afwikkelondernemingen opgenomen.
Een en ander komt erop neer dat een afwikkelonderneming
tot een maand na de inwerkingtreding de gelegenheid krijgt
aan DNB kennis te geven van het aantal girale betalingstransacties ten aanzien waarvan zij afwikkeldiensten heeft
verleend gedurende het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding. Wanneer blijkt dat zij zich boven de drempel, bedoeld
in artikel 2, bevindt, heeft zij tot zes maanden na de inwerkingtreding de tijd om te bewerkstelligen dat zij een vergunning krijgt. Mocht die tijd te kort zijn, dan kan zij aan DNB verzoeken ontheffing te verlenen totdat DNB op de vergunningaanvraag heeft beslist. Dat laatste vloeit niet voort uit het
overgangsrecht maar uit de “reguliere” artikelen 2:30b, vierde
lid, 2:3.0g, derde lid en 2:3.0l, derde lid.
Kamerstuk 33.632, nr. 12
Deze wijziging betreft uitsluitend het overgangsrecht voor de
regeling betreffende het toezicht op afwikkelondernemingen;
de inhoudelijke voorschriften en de vergunningplicht worden
niet gewijzigd. In de overgangsbepaling was er abusievelijk
geen rekening mee gehouden dat de vergunningplicht alleen
geldt voor afwikkelondernemingen die meer dan 120 miljoen
girale betalingstransacties per jaar afwikkelen. Dit wordt thans
rechtgezet.
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staat uitgeoefende toezicht in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de
belangen die deze wet beoogt te beschermen, wordt het onderscheid, bedoeld in het tweede lid, gemaakt.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten.
7. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze
Minister worden ingetrokken.
8. Een besluit tot aanwijzing van een staat
als bedoeld in het vierde lid en de intrekking daarvan worden bekend gemaakt in
de Staatscourant.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0g wordt de vergunningplicht geïntroduceerd
voor afwikkelondernemingen met zetel in een andere staat
die het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent jegens
betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep zijn
verbonden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. In
beginsel geldt de vergunningplicht voor alle afwikkelondernemingen met zetel in een andere staat. Een belangrijke
uitzondering op deze regel wordt gemaakt in het derde lid.
Afwikkelondernemingen die hun zetel hebben in een staat
die is aangewezen behoeven niet ook nog eens een vergunning op grond van de Wft te hebben. Een staat wordt
aangewezen indien daar toezicht wordt uitgeoefend dat in
voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de
belangen die de Wft beoogt te beschermen. Met de formulering van het derde lid is beoogd mede tot uitdrukking te
brengen dat een staat ook dan kan worden aangewezen
wanneer het toezicht in een andere staat niet identiek is
aan het toezicht op grond van de Wft. Het gaat erom dat
het toezicht ‘in voldoende mate waarborgen biedt’ ten
aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen. Ook in dit artikel is hetzelfde onderscheid aangebracht als in de definitie van ‘afwikkeldienst’ in artikel 1:1
van de Wft. Dit heeft als consequentie dat in de vergunning
uitdrukkelijk moet worden vermeld voor welke afwikkeldienst de vergunning wordt verleend. Met een vergunning
die is beperkt tot de uitoefening een bepaald type afwikkeldienst mag niet een ander type afwikkeldienst worden
verleend. Het onderscheid heeft, in samenhang met hetgeen is bepaald in het vierde lid, voorts als consequentie
dat het mogelijk is dat een staat wordt aangewezen als een
staat waar het toezicht op het slechts een bepaald type
afwikkeldienst wel adequaat is, terwijl het toezicht op een
ander type afwikkeldienst niet adequaat is.
Ook voor afwikkelondernemingen met zetel buiten Nederland geldt dat de vergunningplicht slechts geldt voor afwikkelondernemingen die zich boven een bepaalde drempel
bevinden. Een en ander komt erop neer dat afwikkelondernemingen met zetel in een aangewezen staat geen vergunning behoeven te hebben, ook niet indien zij zich boven
de drempel zouden bevinden, terwijl een afwikkelonderneming uit een niet-aangewezen staat alleen dan vergunningplichtig is wanneer zij zich boven de drempel bevindt.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de fracties van de VVD en de Christenunie
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vragen hoe wordt getoetst of het toezicht in een andere
lidstaat op een vergelijkbaar niveau is geregeld als in het
wetsvoorstel. Ook vragen zij wat voor soort nadere regels
bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten.
Voorop wordt gesteld dat bij de beantwoording van de
vraag of het toezicht in een andere staat adequaat is, voor
lidstaten van de Europese Unie en derde landen dezelfde
maatstaven worden aangelegd. Voor lidstaten worden dus
geen lichtere toetsstenen gehanteerd. Beoordeeld wordt of
de in die andere staat geldende regels en het daar uitgeoefende toezicht voldoende waarborgen bieden ten aanzien
van de belangen die deze wet beoogt te beschermen. Dit
criterium komt ook voor in de regeling van het toezicht van
sommige andere ondernemingen, bijvoorbeeld clearinginstellingen. In dit verband wordt gewezen op artikel 2:6,
tweede lid, dat eenzelfde grondslag biedt om nadere regels
te stellen met betrekking tot het aanwijzen van staten in het
kader van clearinginstellingen. Deze nadere regels zijn
gesteld in artikel 5 van het Besluit Markttoegang financiële
ondernemingen Wft. Voorstelbaar is dat in dat besluit vergelijkbare nadere regels in het kader van afwikkelondernemingen worden gesteld. In dat artikel is bepaald:
Onze Minister kan op grond van artikel 2:6, eerste lid, van
de wet een staat aanwijzen als staat waar het toezicht in
voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de
belangen die de wet beoogt te beschermen indien:
a. de in die staat geldende regels voor het uitoefenen van
het bedrijf van clearinginstelling en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn aan het ingevolge de wet
bepaalde met betrekking tot:
1°. deskundigheid en betrouwbaarheid;
2°. financiële waarborgen;
3°. bedrijfsvoering, waaronder maatregelen gericht op het
bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering; en
4°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving
van de in die staat gestelde regels;
b. de samenwerking tussen de Nederlandsche Bank en het
bevoegde gezag in die staat is gewaarborgd; en
c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die
gelijkwaardig zijn aan die in Hoofdstuk 1.4 van de wet.
Kamerstuk 33.632, nr. 6
In het kader van aan te wijzen staten vragen de leden van
de PvdA-fractie of er voor de lidstaten waar adequaat
toezicht is sprake is van een publiekrechtelijke grondslag
om in te grijpen bij deze afwikkelonderneming door de
aangewezen toezichthouder. De leden van de ChristenUnie
vragen of ‘adequaat toezicht’ betekent dat de buitenlandse
toezichthouder over dezelfde handhavingsmogelijkheden
beschikt als DNB op basis van de Wft.
Uit het antwoord op de vorige vraag blijkt dat ook het handhavingsinstrumentarium in de desbetreffende lidstaat wordt
betrokken bij de beoordeling of een staat kan worden aangewezen. Anders gezegd: er is geen adequaat toezicht
indien geen sprake is van een grondslag om in te grijpen bij
deze afwikkelonderneming door de aangewezen toezichthouder.
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Kamerstuk 33.632, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen welke staten binnen
de Europese Unie adequaat toezicht hebben en de leden
van fracties van de VVD, de PVV en de ChristenUnie stellen dezelfde vraag ook met betrekking tot staten buiten de
Europese Unie.
Het onderzoek naar welke staten adequaat toezicht hebben, is nog niet afgerond. Het onderzoek zal zich beperken
tot die staten waar afwikkelondernemingen die in Nederland actief zijn een zetel hebben en die vergunningplichtig
zouden zijn wanneer de staat waar zij hun zetel hebben
niet wordt aangewezen als een staat met adequaat toezicht.
Artikel 2:3.0h
1. Een ieder met zetel buiten Nederland die
het bedrijf van afwikkelonderneming uitoefent, geeft jaarlijks voor 1 maart kennis
aan de Nederlandsche Bank van het aantal in Nederland verrichte girale betalingstransacties ten aanzien waarvan hij in het
voorgaande kalender afwikkeldiensten
heeft verleend jegens betaaldienstverleners met wie hij niet in een groep is verbonden.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de
in het eerste lid bedoelde kennisgeving.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Artikel 2:3.0h is voor afwikkelondernemingen met zetel
buiten Nederland de evenknie van artikel 2:3.0c. Het bepaalt dat een afwikkelonderneming jaarlijks voor 1 maart
aan DNB kennis geeft van het aantal in Nederland verrichte
betalingstransacties die zij in het voorgaande kalenderjaar
afwikkeldiensten heeft verleend. Het artikel geldt zowel
voor afwikkelondernemingen met zetel in een aangewezen
staat als afwikkelondernemingen met zetel in een nietaangewezen staat. Met betrekking tot afwikkelondernemingen in een aangewezen staat geldt dat dit voorschrift niet is
bedoeld om DNB in staat te stellen te beoordelen of de
afwikkelonderneming vergunningplichtig wordt; ook indien
een afwikkelingonderneming met zetel in een aangewezen
staat de drempel overschrijdt behoeft zij immers niet een
vergunning te hebben. Het voorschrift is ervoor bedoeld
DNB in staat te stellen een overzicht op de markt te houden.
Artikel 2:3.0i
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:3.0g, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de personen die het dagelijks beleid van het in Nederland gelegen bijkantoor bepalen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het
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beleid van het in Nederland gelegen
bijkantoor bepalen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening
van de afwikkelonderneming;
d. artikel 3:15, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal personen dat
het dagelijkse beleid van de afwikkelonderneming bepaalt;
e. artikel 3:16, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:24aa, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid van het
bijkantoor bepaalt en de plaats van
waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
h. artikel 3:57, eerste en tweede lid met
betrekking tot solvabiliteit;
i. artikel 3:73b, met betrekking tot het effectief verlenen van diensten;
j. artikel 3:267.0a, met betrekking tot een
prudentieel beleggingsbeleid;
k. artikel 4:76a met betrekking tot het bieden van eerlijke en vrije toegang tot
haar diensten en systemen op basis
van objectieve en risicogebaseerde
deelnemingscriteria;
l. artikel 4:76b, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het tijdig en efficiënt verlenen van haar diensten en het beschikken over mechanismen waarmee
periodiek het kostenniveau, prijsniveau
en serviceniveau en de efficiëntie van
de door de afwikkelonderneming verleende diensten worden beoordeeld;
m. artikel 4:76c, eerste lid, met betrekking
tot het hebben van internationaal aanvaarde communicatieprocedures en
standaarden;
n. artikel 4:76d, eerste lid, met betrekking
tot het bieden aan een betaaldienstverlener van inzicht in financiële risico’s
en kosten.
2. De aanvrager vermeldt in de aanvraag
voor welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden
hij de vergunning aanvraagt bedoeld in de
onderdelen a tot en met e van de definitie
van afwikkelonderneming in artikel 1:1, hij
de vergunning aanvraagt.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
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geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, e of h, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0i wordt bepaald aan welke voorschriften een
afwikkelonderneming met zetel in een andere staat dient te
voldoen om een vergunning te krijgen voor het uitoefenen
van het bedrijf van afwikkelonderneming jegens betaaldienstverleners met wie de afwikkelonderneming niet in
een groep is verbonden van vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De voorschriften zijn dezelfde als die welke
gelden voor de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming met zetel in Nederland jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden, met
uitzondering van de artikelen met betrekking tot de zeggenschapsstructuur (artikel 3:16) en de inrichting van de
bedrijfsvoering (artikel 3:17); naar deze artikelen wordt wel
verwezen in artikel 2:3.0d maar niet in artikel 2:3.0i.
Kamerstuk 33.632, nr. 7
Zie de toelichting bij art. 2:3.0d.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Deze wijziging heeft betrekking op afwikkelondernemingen.
In onderdeel a wordt door middel van een verwijzing naar
artikel 3:8 als vergunningeis gesteld dat het dagelijks beleid
van een afwikkelonderneming wordt bepaald door personen die geschikt zijn. In artikel 3:13 wordt artikel 3:8 van
overeenkomstige toepassing verklaard op het in Nederland
gelegen bijkantoor van een afwikkelonderneming met zetel
in een niet-aangewezen staat. In artikel 2:3.0i wordt echter
slechts verwezen naar de personen in artikel 3:8, zodat
deze vergunningeis ten onrechte niet geldt ten aanzien van
de personen die het dagelijks beleid van het in Nederland
gelegen bijkantoor bepalen. Bedoelde eis wordt thans
uitgebreid tot de laatstgenoemde categorie.
Hetgeen met betrekking tot onderdeel a is opgemerkt, geldt
mutatis mutandis voor onderdeel b, met betrekking tot de
betrouwbaarheid van personen die het beleid van een
afwikkelonderneming bepalen.
In onderdeel c wordt verduidelijkt dat de vergunningeis met
betrekking tot integere bedrijfsuitvoering geldt voor zowel
afwikkelondernemingen als geheel als voor hun in Nederland gelegen bijkantoren.
In de onderdelen d en e (nieuw) zijn de voorschriften met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid van de afwikkelonderneming en de zeggenschapsstructuur opgenomen. Deze eisen gelden ook in het
lopend toezicht maar waren ten onrechte niet tevens opgenomen in het kader van de markttoetreding. Met betrekking
tot het voorschrift betreffende het minimum aantal personen die het dagelijks beleid bepalen, wordt erop gewezen
dat in dit onderdeel dit voorschrift wordt gegeven voor
afwikkelondernemingen als geheel en in onderdeel g voor
hun in Nederland gelegen bijkantoren. De bepaling voor het
lopende toezicht inzake het minimum aantal personen dat
het dagelijks beleid van het bijkantoor bepaalt is verplaatst
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van artikel 3:21 naar artikel 3:24aa. Daarom wordt in onderdeel g niet langer verwezen naar artikel 3:21 maar naar
artikel 3:24aa.
In onderdeel h is als vergunningvereiste inzake de solvabiliteit opgenomen. Tijdens het lopend toezicht zijn reeds
solvabiliteitseisen voorgeschreven; ten onrechte was dit
niet als een voorschrift in het kader van de markttoetreding
opgenomen.
Artikel 2:3.0j
De Nederlandsche Bank kan een afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 2:3.0f waaraan geen vergunning tot uitoefening van het
bedrijf van afwikkelonderneming is verleend,
verbieden vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen jegens
betaaldienstverleners met wie zij niet in een
groep is verbonden, indien die onderneming
niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet
gestelde regels.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Artikel 2:3.0j geeft DNB de bevoegdheid een afwikkelonderneming met zetel in een niet-aangewezen staat te verbieden haar bedrijf uit te oefenen. DNB schrijft een verbod
in in het door haar te houden register op grond artikel
1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 5°. Dat is van belang
in verband met artikel 3:35, op grond waarvan het verboden is gebruik te maken van een afwikkelonderneming aan
wie een dergelijk verbod is opgelegd.
Artikel 2:3.0k
1. Een ieder met zetel buiten Nederland die
voornemens is het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland jegens betaaldienstverleners met wie
zij niet in een groep is verbonden, geeft
daarvan kennis aan de Nederlandsche
Bank onder vermelding ten aanzien van
welke in de definitie van afwikkeldiensten
onderscheiden werkzaamheden hij dat
voornemen heeft.
2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de persoon
die de kennisgeving heeft gedaan.
4. Een afwikkelonderneming kan overgaan
tot de uitoefening van haar bedrijf, nadat
zij de mededeling, bedoeld in het derde
lid, van de Nederlandsche Bank heeft ontvangen.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Een afwikkelonderneming met zetel in een aangewezen
staat behoeft geen vergunning voor de uitoefening van
haar bedrijf door middel van dienstverrichting naar Neder-
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land. Zij kan volstaan met de mededeling van haar voornemen.
Artikel 2:3.0l
1. Het is een ieder met zetel in een nietaangewezen staat verboden zonder een
daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen door middel van het verrichten van diensten naar
Nederland jegens betaaldienstverleners
met wie hij niet in een groep is verbonden
indien het aantal in Nederland verrichte
girale betalingstransacties ten aanzien
waarvan hij afwikkeldiensten heeft verleend jegens betaaldienstverleners met
wie zij niet in een groep is verbonden,
gemeten over het voorgaande kalenderjaar, het op grond van artikel 2:3.0b, tweede lid, vastgestelde aantal transacties
overschrijdt.
2. De Nederlandsche Bank vermeldt in de
vergunning voor welke in de definitie van
afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden zij de vergunning verleent.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
ontheffing verlenen van het eerste lid voor
de periode die verstrijkt op het tijdstip dat
zij heeft beslist op de aanvraag van een
vergunning als bedoeld in het eerste lid.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Artikel 2:3.0l regelt de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming door middel van dienstverrichting naar
Nederland. Dit is verboden voor afwikkelondernemingen
met zetel in een niet-aangewezen staat. Er is niet voor
gekozen dit zonder meer toe te staan, zoals is gebeurd bij
bijvoorbeeld banken noch dit geheel te verbieden, maar
voor dit geval een vergunningplicht te introduceren. Op
zichzelf is een vergunningplicht voor dienstverrichting naar
Nederland vanuit een niet-aangewezen staat of derde land
niet nieuw. Artikel 2:55 van de Wft bijvoorbeeld is zo geredigeerd dat ook voor het aanbieden van beleggingsobjecten naar Nederland door middel van dienstverrichting een
vergunning is vereist. Het voorgestelde nieuwe artikel 3:35
van de Wft vormt het complement van artikel 2:3.0f. Zie ook
de toelichting op dat artikel.
Artikel 2:3.0m
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:3.0l, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
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betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal personen dat
het dagelijks beleid bepaalt;
e. artikel 3:16, eerste en derde lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17,eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
h. artikel 3:73b, met betrekking tot het effectief verlenen van diensten;
i. artikel 3:267.0a, met betrekking tot een
prudent beleggingsbeleid;
j. artikel 4:76a met betrekking tot het bieden van eerlijke en vrije toegang tot
haar diensten en systemen op basis
van objectieve en risicogebaseerde
deelnemingscriteria;
k. artikel 4:76b, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het tijdig en efficiënt verlenen van haar diensten en het beschikken over mechanismen waarmee
periodiek het kostenniveau, prijsniveau
en serviceniveau en de efficiëntie van
de door de afwikkelonderneming verleende diensten worden beoordeeld;
l. artikel 4:76c, eerste lid, met betrekking
tot het hebben van internationaal aanvaarde communicatieprocedures en
standaarden;
m. artikel 4:76d, eerste lid, met betrekking
tot het bieden aan een betaaldienstverlener van inzicht in financiële risico’s
en kosten.
2. De aanvrager vermeldt in de aanvraag
voor welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden werkzaamheden
hij de vergunning aanvraagt.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d of f, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:3.0m wordt bepaald aan welke voorschriften een
afwikkelonderneming met zetel in een andere staat dient te
voldoen om een vergunning te krijgen voor het uitoefenen
van het bedrijf van afwikkelonderneming jegens betaaldienstverleners met wie de afwikkelonderneming niet in
een groep is verbonden door middel van dienstverrichting

42

marktoegang
naar Nederland. De voorschriften zijn dezelfde als die
welke gelden voor de uitoefening van het bedrijf van afwikkelonderneming met zetel in Nederland jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een groep is verbonden.
Kamerstuk 33.632, nr. 7
Zie de toelichting bij art. 2:3.0d.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Deze wijziging heeft betrekking op afwikkelondernemingen.
In onderdeel g is abusievelijk verwezen naar artikel 3:21,
dat bepaalt dat het dagelijks beleid van een in Nederland
gelegen bijkantoor van een bank met zetel in een staat die
geen lidstaat is moet worden bepaald door ten minste twee
personen. Aangezien artikel 3:21 betrekking heeft op afwikkelondernemingen met zetel in Nederland, is deze
vergunningeis niet aan de orde ten aanzien van afwikkelondernemingen die hun bedrijf uitoefenen door middel van
dienstverrichting naar Nederland. De inhoud van het huidige onderdeel g vervalt.
Voorts wordt ten onrechte niet als vergunningeis gesteld
dat de afwikkelonderneming zal voldoen aan solvabiliteitseisen. Deze vergunningeis wordt toegevoegd, en genoemd
in het onderdeel g dat is opengevallen door het vervallen
van de verwijzing naar artikel 3:21.
Artikel 2:3.0n
De Nederlandsche Bank kan een afwikkelonderneming als bedoeld in artikel 2:3.0k waaraan geen vergunning tot uitoefening van het
bedrijf van afwikkelonderneming is verleend,
verbieden in Nederland het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen jegens betaaldienstverleners met wie zij niet in een
groep is verbonden door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, indien
die onderneming niet voldoet aan de bij of
krachtens deze wet gestelde regels.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Artikel 2:3.0n regelt voor dienstverrichting naar Nederland
hetgeen artikel 2:3.0j bepaalt voor een bijkantoor in Nederland. Zie de toelichting op artikel 2:3.0j.

ning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener. 47 48
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen die voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank of
voor het uitoefenen van het bedrijf van
elektronischgeldinstelling een door de
Europese Centrale Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning
hebben, voor zover het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan betaaldiensten te verlenen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
elektronischgeldinstellingen die gevestigd
zijn in een door Onze Minister aangewezen staat als bedoeld in artikel 2:10f, derde lid, en die voldoen aan de in artikel
2:10f, derde lid, bedoelde voorwaarden.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
In dit voorgestelde artikel is het verbod van artikel 29 van
de richtlijn betaaldiensten opgenomen. Doordat er geen
verbod is opgenomen voor ondernemingen uit andere
lidstaten en alle lidstaten het uitgangspunt hanteren dat
ondernemingen een vergunning moeten aanvragen in de
lidstaat waar zij zijn gevestigd, kunnen ondernemingen met
een zetel in een andere lidstaat in Nederland hun diensten
47

Afdeling 2.2.0. Uitoefenen van bedrijf
van betaaldienstverlener
Kamerstuk 31.892, nr. 03
In de nieuwe afdeling 2.2.0 wordt een nieuwe vergunning
geïntroduceerd voor betaalinstellingen. Deze vergunningplicht geldt niet voor kredietinstellingen, oftewel banken en
elektronischgeldinstellingen.

§ 2.2.0.1. Vergunningplicht en -eisen
voor betaaldienstverleners met zetel in
Nederland
Artikel 2:3a
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de
Nederlandsche Bank verleende vergun-
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Art. 1a, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:3a, lid 1, van de wet zijn vrijgesteld betaaldienstverleners
(a) voor zover zij in Nederland betaaldiensten verlenen als
bedoeld onder 1 t/m 5 en 7 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten; (b) waarvan het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die zij de voorafgaande 12
maanden hebben verricht, met inbegrip van die van agenten
waarvoor zij volledig aansprakelijk zijn, niet hoger is dan €
3.000.000 per maand; (c) waarvan geen van de personen die
het beleid bepalen of mede bepalen personen zijn met antecedenten als bedoeld in art. 6, sub a, b en d, van het Besluit
prudentiële regels Wft voor zover deze betrekking hebben op
het witwassen van geld, terrorismefinanciering of vermogensmisdrijven of als misdrijf aangemerkte overtredingen van
financiële toezichtswetgeving; en (d) die DNB in kennis hebben gesteld van hun voornemen om de bedoelde betaaldiensten te verlenen. Art. 1a, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat lid 1 slechts van toepassing is indien de betaaldienstverlener de geldmiddelen die worden of zijn ontvangen
van betaaldienstgebruikers zeker stelt. Art. 3:29a Wft is van
overeenkomstige toepassing. Art. 1a, lid 3, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat, indien een betaaldienstverlener zijn
werkzaamheden niet gedurende de gehele periode van de
voorafgaande 12 maanden heeft verricht, kan voor de toepassing van lid 1, sub b, worden uitgegaan van een programma van werkzaamheden waarin naar het oordeel van
DNB een reële begroting van het totale bedrag aan betalingstransacties is opgenomen. Art. 1a, lid 3, Vrijstellingsregeling
Wft bepaalt dat de vrijgestelde betaaldienstverlener DNB in
kennis stelt van elke verandering in zijn situatie die relevant is
voor het naleven van de in lid 1 gestelde voorschriften (red.).
Art. 1b, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:3a, lid
1, van de wet is vrijgesteld een elektronischgeldinstelling “als
bedoeld in art. 1c” voor het deel van haar werkzaamheden
dat betrekking heeft op het verlenen van betaaldiensten die
verband houden met de uitgifte van elektronisch geld. Maar
art. 1c, Vrijstellingsregeling bestaat niet (red.).

43

marktoegang
verlenen en wordt hiermee feitelijk het zogenaamde Europese paspoort gestalte gegeven. Overigens beslaat het
Europese paspoort enkel betaaldiensten en geen eventuele
andere activiteiten van een betaalinstelling.
De uitzondering voor kredietinstellingen is gebaseerd op
artikel 29 juncto artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b, van
de richtlijn betaaldiensten waarbij de in artikel 1, eerste lid,
opgesomde instellingen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, is niet van
toepassing in Nederland, aangezien er geen postchequeen girodiensten bestaan die krachtens nationale wetgeving
gemachtigd zijn om betaaldiensten aan te bieden. Artikel 1,
eerste lid, onderdelen e en f, zijn al opgenomen in artikel
1:2, tweede lid, van de Wft, waardoor deze niet meer hoeven te worden herhaald in artikel 2:3a.
Wat de status van de in de richtlijn betaaldiensten genoemde kredietinstellingen en elektronischgeldinstellingen,
die in de Wet op het financieel toezicht beide onder het
begrip kredietinstelling vallen, betreft, kan worden opgemerkt dat in de richtlijn voor de definitie van deze begrippen
wordt verwezen naar de desbetreffende richtlijn. Voor de
definitie van kredietinstelling wordt verwezen naar artikel 4,
punt 1, onderdeel a, van richtlijn nr. 2006/48/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, dat
luidt als volgt: «een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen
van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het
verlenen van kredieten voor eigen rekening;».
Voor de definitie van elektronischgeldinstelling wordt verwezen naar artikel 1, derde lid, onderdeel a, van richtlijn nr.
2000/46/EG van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomische
toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, dat luidt als volgt: «een onderneming of enige
andere rechtspersoon, die geen kredietinstelling in de zin
van artikel1, punt 1, eerste alinea, onder a), van Richtlijn
2000/12/EG en die betaalmiddelen in de vorm van elektronisch geld uitgeeft».
Zoals uit de definitie blijkt, wordt geen onderscheid gemaakt naar het al dan niet beschikken over een vergunning
of een ontheffing door, dan wel het onder een vrijstelling
vallen van een dergelijke instelling. Dit betekent dat hier bij
de implementatie van de richtlijn betaaldiensten ook geen
onderscheid in kan worden gemaakt. Het is wel zo dat de
regels met betrekking tot de beperkingen die verbonden
zijn aan een eventuele ontheffing of vrijstelling voor een
onverkort van toepassing zijn, evenals de gedragsregels
ten aanzien van het verlenen van betaaldiensten. Zo geldt
voor elektronischgeldinstellingen op grond van artikel 8 van
de desbetreffende richtlijn al de beperking dat instellingen
die beschikken over een ontheffing niet in aanmerking
komen voor wederzijdse erkenning door de lidstaten.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In artikel 2:3a is voor iedereen die in Nederland is gevestigd het verbod opgenomen om betaaldiensten te verlenen
zonder dat daarvoor een vergunning is verkregen van de
Nederlandsche Bank. Uitgezonderd daarvan zijn banken en
vergunninghoudende elektronischgeldinstellingen. Dit bete-
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kent dat elektronischgeldinstellingen die niet vergunningplichtig zijn omdat zij voldoen aan de voorwaarden van de
vrijstellingsregeling, in beginsel wel een vergunning nodig
hebben om betaaldiensten te kunnen verlenen. Dit is alleen
maar anders, indien deze vrijgestelde elektronischgeldinstellingen ook voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling
van de vergunningplicht voor betaaldienstverleners.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
In onderdeel CC wordt artikel 2:11 van de Wft zo aangepast dat daarin tot uitdrukking komt dat de ECB exclusief
vergunningen verleent aan banken met zetel in Nederland.
Gelet hierop wordt in de onderhavige onderdelen voorgesteld de ECB toe te voegen als vergunningverlenende
instantie aan banken. Het SSM heeft echter niet tot gevolg
dat DNB uit de desbetreffende artikelen dient te worden
verwijderd als vergunningverlenende instantie aan banken.
Naast de vergunning die wordt verleend aan banken met
zetel in Nederland (artikel 2:11), is in de Wft ook geregeld
dat een vergunning benodigd is voor een bank met zetel
buiten de EU die haar bedrijf wil uitoefenen vanuit een
Nederlands bijkantoor (artikel 2:20 Wft) en dat een vergunning kan worden aangevraagd door financiële ondernemingen die niet vallen onder de definitie van bank,49 maar zich
vrijwillig willen onderwerpen aan toezicht: de zogeheten
«opt-in banken» (artikel 3:4). Het verlenen van deze vergunningen blijft ook onder het SSM de bevoegdheid van
DNB, aangezien het verlenen van deze vergunningen
buiten de reikwijdte van de verordening bankentoezicht
valt. In de desbetreffende artikelen behoeven DNB en
toezichthoudende instanties uit andere lidstaten (die ook
bevoegd blijven deze vergunningen te verlenen) daarom
niet te worden verwijderd.

49

In artikel 1:1 van de Wft is «bank» gedefinieerd als kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de verordening kapitaalvereisten.
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Artikel 2:3b 50 51 52
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener indien de aanvrager aantoont dat
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die
het beleid bepalen of mede bepalen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal
personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit zij hun
werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
g. artikel 3:29a, eerste lid, met betrek50

51

52

Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
Art. V, lid 2, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat aan een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling die op 12 januari
2018 in het bezit was van een vergunning als bedoeld in artt.
2:3b resp. 2:10b, Wft ambtshalve een vergunning wordt verleend op grond van artt. 2:3b resp. 2:10b, Wft en deze instellingen blijven ingeschreven in het openbaar register als bedoeld in art. 1:107, Wft, indien DNB reeds over het bewijs beschikt dat aan de in die artikelen genoemde eisen wordt voldaan. Indien DNB op 13 juli 2018 niet over dit bewijs beschikt,
kan DNB maatregelen nemen om de naleving van deze eisen
te waar-borgen, dan wel de op grond van de artt. 2:3b respectievelijk 2:10b, Wft verleende vergunning intrekken (red.).
Art. V, lid 5, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat, onverminderd art.
V, lid 1, betaalinstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in art. 2:3b, Wft voor het verlenen van
diensten als bedoeld onder punt 7 van de bijlage bij de richtlijn betalingsdiensten nr. 2007/64/EG die aangemerkt kunnen
worden als diensten als bedoeld onder punt 3 van bijlage I
van die richtlijn, blijven in het bezit van deze vergunning indien zij aantonen op 13 januari 2020 te voldoen aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens artt. 3:53 en 3:57, Wft (red.).
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king tot het veiligstellen van ontvangen middelen uit betaaldiensten, voor
zover van toepassing;
h. artikel 3:53, eerste en derde lid, met
betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
i. artikel 3:57, eerste tot en met derde
lid, met betrekking tot de solvabiliteit.53
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste
lid, verleent de Nederlandsche Bank een
vergunning uitsluitend indien de aanvrager aantoont dat hij ten minste een deel
van zijn bedrijf zal uitoefenen in Nederland.
3. Indien de aanvraag een betaalinstelling of
elektronischgeldinstelling betreft waarin
een gekwalificeerde deelneming wordt
gehouden, verleent de Nederlandsche
Bank, onverminderd het bepaalde in het
eerste lid, een vergunning uitsluitend indien de houder van de gekwalificeerde
deelneming een verklaring van geen bezwaar overeenkomstig artikel 3:95, tweede
lid, heeft aangevraagd, en de Nederlandsche Bank vaststelt dat voldaan is aan het
bepaalde ingevolge de artikelen 3:99 tot
en met 3:101 met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar.
4. Indien de aanvrager voornemens is uitsluitend betaalinitiatiediensten te verlenen, is het eerste lid, onderdelen g en i,
niet van toepassing.
5. Indien de aanvrager voornemens is uitsluitend rekeninginformatiediensten te
verlenen, is het eerste lid, onderdelen g, h
en i, niet van toepassing.
6. De aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
7. De Nederlandsche Bank beslist op de
aanvraag binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag, of, indien de
aanvraag onvolledig is, binnen drie
maanden na ontvangst van alle voor het
nemen van de beslissing benodigde gegevens.
8. De artikelen 4:14 van de Algemene wet
bestuursrecht en 1:102, derde lid, zijn
niet van toepassing.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
In artikel 2:3b wordt aangegeven aan welke eisen moet
worden voldaan om een vergunning te verkrijgen, waarbij
wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in Deel
3 van de Wet op het financieel toezicht. Bij algemene maatregel van bestuur wordt verder aangegeven welke gege53

Volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb 2011, nr 306, enig
artikel, lid 1) werkt dit nieuwe onderdeel terug tot en met 1
november 2009.
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vens moeten worden verstrekt bij de aanvraag van de
vergunning.
Mede naar aanleiding van het advies van de Raad van
State is onder vernummering van de onderdelen d tot en
met o tot e tot en met p, een nieuw onderdeel d ingevoegd.
In dit onderdeel is opgenomen dat de betaaldienstverlener
om een vergunning te krijgen, moet voldoen aan de vereisten van artikel 3:15, eerste en tweede lid, van de Wet op
het financieel toezicht. In deze laatste bepalingen is geregeld dat ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks
beleid van de betaalinstelling regelen en dat deze werkzaamheden verricht moeten worden vanuit Nederland.
Feitelijk vormen deze vereisten een vertaling van de eis in
de richtlijn dat het hoofdkantoor van de vergunningvragende betaaldienstverlener gevestigd moet zijn in de lidstaat
waarin hij ook zijn statutaire zetel heeft.
Wat de toepassing van de artikelen 3:8 en 3:9 betreft moet
worden gezegd dat het hier zowel de personen betreft die
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de betaalinstelling als, indien relevant, de personen die verantwoordelijk
zijn voor het beheer van de betaaldienstactiviteiten. Dit
laatste is alleen het geval als een betaalinstelling ook andere werkzaamheden verricht dan het verlenen van betaaldiensten.
Met betrekking tot artikel 3:53 van de Wft kan nog worden
opgemerkt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt
vastgesteld welke regels gelden voor het vaststellen van
het minimum eigen vermogen. Het gaat daarbij onder meer
om berekeningsmethoden die van toepassing kunnen zijn.
Hierbij is het voornemen om alle in artikel 8 van de richtlijn
betaaldiensten opgenomen methoden op te nemen, waarbij
de toezichthouder zal bepalen welke methode van toepassing is in welke situatie. Dit is in overeenstemming met de
interpretatie die is besproken in interpretatiewerkgroepen in
Brussel onder voorzitterschap van de Europese Commissie.
In het derde lid van artikel 2:3b is artikel 11 uit de richtlijn
geïmplementeerd. In beginsel beslist de Nederlandsche
Bank binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag
op de aanvraag. Dit is alleen anders als de ontvangen
aanvraag niet alle benodigde gegevens bevat. In dat geval
wordt er binnen drie maanden na ontvangst van alle benodigde gegevens beslist. De beslissing moet door de Nederlandsche Bank ook worden medegedeeld aan de belanghebbende. Voor een juiste implementatie was het nodig om
een vierde lid op te nemen, waarin toepassing van het
derde lid van artikel 1:102 van de Wet op het financieel
toezicht en artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt uitgesloten.
Kamerstuk 32.036, nr. 5
In het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn betaaldiensten is de betaalinstelling toegevoegd aan artikel
3:57, eerste, tweede en derde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarmee is geregeld dat de betaalinstelling gedurende haar bestaan moet voldoen aan bepaalde solvabiliteitseisen. Eerder is door mij aangegeven dat
deze eisen bij de vergunningverlening niet worden gesteld,
omdat de wet tot wijziging van de Wet op het financieel
toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grens-
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overschrijdend betalingsverkeer54 ter implementatie van de
richtlijn betaaldiensten55 hier niet toe verplicht. Bij nader
inzien past het toch beter in het systeem van de Wet op het
financieel toezicht om de eis ook bij de vergunningverlening
op te nemen. Dit is conform de regeling zoals deze ook is
opgenomen voor andere financiële ondernemingen die een
vergunning nodig hebben, zoals bijvoorbeeld banken en
verzekeraars.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Deze wijziging hangt samen met de toevoeging van een
tweede lid in artikel 3:29a.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
3. Vergunningverlening
In het kader van veilig betalingsverkeer worden meer voorwaarden gesteld aan vergunningverlening dan voorheen.
Betaalinstellingen moeten onder andere kunnen aantonen
hoe wordt omgegaan met veiligheidsincidenten en klachten, het opslaan, monitoren, traceren en beperken van
toegang tot gevoelige betaalgegevens, de bedrijfscontinuïteit, de wijze waarop statistieken worden bijgehouden
van transacties en fraude, het veiligheidsbeleid inclusief
risicoanalyse en hoe toezicht wordt gehouden op agenten
en bijkantoren. Ten aanzien van operationele risico’s,
beveiligingsrisico’s en authenticatie stelt de EBA richtsnoeren en technische reguleringsnormen op. De nieuwe vergunningseisen in artikel 5 van de richtlijn en de bepalingen
in titel IV, hoofdstuk 5, van de richtlijn, die betrekking hebben op deze onderwerpen, worden bij algemene maatregel
van bestuur uitgewerkt.
Naast de vergunningsvoorwaarden stelt PSD II dat ten
minste een deel van de werkzaamheden van een betaalinstelling in de lidstaat van vestiging moet plaatsvinden.
§ 4. De richtlijn in Europese context
De afgelopen jaren zijn verschillende richtlijnen en verordeningen aangenomen om de interne markt voor retailbetalingen te verbeteren. Naast de richtlijn PSD I/PSD II, waarin
regels zijn opgenomen over betaaldiensten, zijn er ook
richtlijnen en verordeningen, waarin over specifieke betaalinstrumenten en betaaldiensten specifieke regels zijn neergelegd. Zo bevat verordening (EG) nr. 924/200956 belangrijke bouwstenen om transacties binnen de EU te vereenvoudigen en goedkoper te maken. Met verordening (EU) nr.
260/201257 is een einddatum gesteld voor het gebruik van
54
55

56

57

Kamerstuk 31.892
Richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot
wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG
(PbEU L 319).
Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 2560/2001 (PbEU 2009, L 266).
Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische
en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 924/2009.
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nationale rekeningnummers en betaalmiddelen binnen het
SEPA-gebied (Single Euro Payments Area). Vanaf
1 augustus 2014 maken de landen binnen het SEPAgebied alleen nog gebruik van IBAN (International Bank
Account Number) en van overschrijvingen en incasso’s op
basis van Europese standaarden, zowel voor binnenlandse
als grensoverschrijdende eurobetalingen. Het herziene
juridisch kader van de Unie inzake betaaldiensten wordt
verder aangevuld met verordening (EU) 2015/75158. Die
verordening voert met name voorschriften in betreffende
het aanrekenen van afwikkelingsvergoedingen voor op
kaarten gebaseerde betalingstransacties. Daarnaast strekt
richtlijn nr. 2014/92/EU59 ertoe de vergelijkbaarheid van
tarieven van betaaldiensten voor consumenten te verbeteren, het voor consumenten gemakkelijker te maken om
over te stappen naar een andere bank en de toegankelijkheid tot betaaldiensten voor consumenten te verbeteren.
Om belemmeringen voor markttoegang weg te nemen en
de toegang tot en bedrijfsmatige uitgifte van elektronisch
geld te vergemakkelijken is richtlijn 2009/110/EG tot stand
gekomen.60 Daarin staan onder meer regels waaraan elektronischgeldinstellingen zijn onderworpen. Aanvullend
voorziet richtlijn 98/26/EG voorts in de regulering van de
afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Daarin zitten onder meer
bepalingen ter bescherming van de betaaldienstgebruiker
ingeval de betaaldienstverlener failliet gaat.
Naast de genoemde richtlijnen op het gebied van financiële
dienstverlening en betaalinstrumenten, volgt uit overweging
55 van PSD II dat ook het consumentenrecht van toepassing is, voor zover de betaaldienstgebruiker, die een betaler of betalingsbegunstigde kan zijn, een consument
is.61 Zo dient volgens overweging 55 de consument te
58

59

60

61

Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en
de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties
(PbEU 2015, L 123), ook wel aangeduid als Interchange Fee
Regulation (IFR).
Richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van
de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en
de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU
2014, L 257).
Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de
uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging
van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG.
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne
markt en tot wijziging van Richtlijn 84/50/EEG, Richtlijnen
97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 11.6.2005,
blz. 22). (2) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de interne markt (PB L
178 van 17.7.2000, blz. 1). (3) Richtlijn 2002/65/EG van het
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worden beschermd tegen oneerlijke en misleidende handelspraktijken en dient hij juist en volledig te worden geïnformeerd voordat hij een overeenkomst aangaat die onder
de onderhavige richtlijn valt, overeenkomstig de richtlijn
oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn financiële dienstverlening op afstand en enkele andere richtlijnen. PSD II
bevat in overwegingen 55 tot en met 61 aanvullende toelichting over de wijze waarop betaaldienstgebruikers, waaronder consumenten, moeten worden geïnformeerd wanneer zij een eenmalige betalingstransactie initiëren of een
raamovereenkomst met een betaaldienstverlener aangaan.
Deze eisen zijn in overeenstemming met de richtlijn Oneerlijke handelspraktijken.
Tot slot voorziet artikel 20 van richtlijn 2011/83/EU (richtlijn
consumentenrechten) in een specifieke regel om consumenten te beschermen, door te voorzien in een verbod
voor de handelaar om meer dan de daadwerkelijke kosten
voor het gebruik van betaalmiddelen door te berekenen
aan consumenten. Op dit punt is in de vorige paragraaf,
onder het kopje «vergoedingen» reeds ingegaan.
11. Nieuwe rol EBA
De EBA krijgt als taak om in nauwe samenwerking met de
ECB richtsnoeren op te stellen over onder andere de vaststelling, implementatie en monitoring van beveiligingsmaatregelen en de eerder genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering of gelijkwaardige waarborg. PSD II introduceert daarnaast een centraal Europees register waarmee
alle nationale registers, waarin vergunninghoudende of
vrijgestelde betaaldienstverleners opgenomen zijn, te raadplegen zijn. De EBA krijgt als taak dit centrale register op te
zetten en te beheren.
Op grond van diverse bepalingen in PSD II heeft de EBA,
vaak in nauwe samenwerking met de ECB, de bevoegdheid om uitvoeringsvoorschriften op te stellen. Onder deze
uitvoeringsvoorschriften vallen Regulatory Technical Standards (RTS), Implementing Technical Standards (ITS) en
richtsnoeren (guidelines). Voor RTS en ITS geldt dat zij
rechtstreeks en algemeen verbindend zijn (nadat ze zijn
bekrachtigd door de Europese Commissie), waardoor ze
direct toepasbaar zijn en niet nationaal geïmplementeerd
hoeven te worden. Voor richtsnoeren geldt dat zij geen
rechtstreekse werking hebben, maar in beginsel bindend
zijn voor de nationale bevoegde autoriteit, waarbij een
«comply-or-explain» principe geldt. Indien en voor zover de
uitvoeringsvoorschriften die worden opgesteld op basis van
de richtlijn later in werking treden dan de richtlijn zelf, is in
de periode vanaf inwerkingtreding van PSD II tot de inwerkingtreding van de uitvoeringsvoorschriften het dan geldende nationale recht van toepassing, waarin PSD II is
geïmplementeerd.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Om misbruik van het recht van vestiging te voorkomen is in
artikel 11 van de richtlijn bepaald dat een betalingsinstelling
Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan
consumenten en tot wijziging van Richtlijn 90/619/EEG en
Richtlijnen 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (PbEU 2002, L
271).
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die een vergunning in een lidstaat aanvraagt, ten minste
een deel van haar betalingsdienstverlening in die lidstaat
moet verrichten. Dit onderdeel bepaalt tevens, dat wanneer
een betaaldienstverlener voornemens is slechts rekeninginformatiediensten te verlenen, bepaalde vergunningsvoorwaarden niet van toepassing zijn. Zo gelden bepaalde
kapitaaleisen niet voor de rekeninginformatiedienstverlener.
Wel dient er een verzekering te worden afgesloten. Dit
wordt op grond van artikel 3:17 van de Wft bij algemene
maatregel van bestuur uitgewerkt.
Kamerstuk 34 813, nr. 11
8) De leden van de VVD-fractie willen verder weten of deze
wetgeving ook proportioneel is voor kleine aanbieders en of
de mogelijkheid bestaat om te differentiëren en dus «too
small to comply» tegen te gaan.
PSD II bepaalt eveneens dat controles proportioneel en
passend moeten zijn en moeten aansluiten bij de risico’s
waaraan de betaaldienstverleners blootstaan. Kleinere
ondernemingen, waarbij de risico’s doorgaans kleiner zijn,
hoeven aan minder strenge eisen te volden. Voor kleine
betaaldienstverleners bestaat daarnaast de mogelijkheid
van vrijstelling van de vergunningplicht.
In de Wft en lagere regelgeving is bepaald dat de bedrijfsvoering voor onder andere betaaldienstverleners is afgestemd op de aard, omvang, risico’s en complexiteit van de
financiële onderneming of bijkantoor. Verder hebben de
toezichthouders hun toezicht risicogebaseerd ingericht.
13) De leden van de SP-fractie vragen de regering een
overzicht te leveren van betaalproviders in Nederland, in de
EU en internationaal die hun diensten nu al aanbieden
zonder het van toepassing zijn van PSD II. Deze leden
menen dat deze informatie tot op heden nog niet beschikbaar is gesteld.
Omdat de diensten nu nog ongereguleerd worden aangeboden is een dergelijk overzicht thans niet beschikbaar.
In Nederland zijn momenteel in het openbare register van
De Nederlandsche Bank 38 betaalinstellingen geregistreerd
(zie
https://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/openbaarregister/WFTBI/index.jsp). Geen van deze bestaande,
geregistreerde instellingen biedt de nieuwe diensten nu al
aan. Het is de regering niet bekend welke en hoeveel van
deze betaaldienstverleners voornemens zijn om de nieuwe
betaaldiensten aan te gaan aanbieden.
15) Kan een concrete casus geschetst worden van de
problemen die met PSD II worden opgelost maar onder
PSD I niet, zo vragen de leden van de VVD-fractie. Deze
leden vragen verder welke directe voordelen de consument
zal gaan merken van PSD II.
Eén van de belangrijkste voordelen van PSD II voor de
consument is dat PSD II nieuwe diensten mogelijk maakt.
Zo zijn betaalinitiatiediensten een alternatief voor onder
meer iDEAL-, creditcard- of Paypalbetalingen bij internetaankopen bij webwinkels uit andere lidstaten. Als de bank
van de webwinkel niet is aangesloten bij iDEAL, waardoor
de klant dus niet met iDEAL kan betalen, of als de klant
geen creditcard- of Paypalrekening heeft, kan een betaalinitiatiedienst het verrichten van een dergelijke betaling
een stuk makkelijker en goedkoper maken. Ook kan een
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webwinkel met een vergunning voor het verlenen van
betaalinitiatiediensten zelf de betaling van de betaalrekening van de klant starten. De Nederlandse consument die
iets bestelt bij een buitenlandse webwinkel die geen iDEAL
aanbiedt, kan hiervan profiteren doordat hij naar verwachting meer keuze heeft uit goedkopere en veilige betaalmethoden.
De rekeninginformatiedienst maakt onder andere een
digitaal huishoudboekje mogelijk. Dit kan handig zijn als
een klant meerdere betaalrekeningen bij een of meer banken heeft of als de klant niet afhankelijk wil zijn van de
applicatie van zijn eigen bank. Dat geeft de klant een overzicht van diens betalingen per categorie, zoals voor wonen,
levensmiddelen, kleding, vervoer, abonnementen, verzekeringen, etc. Ook kan een overzicht gemaakt worden van
ontvangsten, uitgaven en besparingen. Dit kan nuttig zijn
als de klant een financieel product nodig heeft, zoals een
hypotheek of consumptief krediet. Zonder PSD II is het
verkrijgen van dergelijke overzichten alleen mogelijk via de
eigen bank of als de klant zelf de gegevens van zijn bankrekeningen downloadt en deze analyseert.
17) De leden van de SP-fractie vragen de regering met
voorbeelden van nieuwe betaaldiensten te komen die niet
kunnen functioneren zonder PSD II. Het is deze leden
namelijk onbekend of er klachten te vinden zijn van het niet
kunnen introduceren van nieuwe betaaldiensten. In het
kader van transparantie vragen zij de regering welke bedrijven en/of organisaties hun beklag hierover hebben
gedaan.
Betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten kunnen ook
zonder PSD II verleend worden, maar dit is afhankelijk van
het kunnen verkrijgen van toegang tot de betaalrekening
van de klant door verleners van deze betaaldiensten. Omdat alleen banken deze toegang kunnen verlenen, hebben
banken nu een spilfunctie. PSD II reguleert deze betaaldiensten, stelt veiligheidseisen aan banken en derde
dienstverleners en verplicht banken om – onder de waarborg van deze veiligheidseisen – die toegang te verlenen.
Een bekend voorbeeld uit de media is de rechtszaak tussen ING en softwareontwikkelaar AFAS, waarbij de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat het online huishoudboekje van AFAS geen automatische koppeling naar
internetbankieren van de ING mag bevatten. 62 De ACM
heeft daarnaast in de afgelopen jaren een aantal meldingen
ontvangen over de weigering van diverse banken om toegang tot de bankrekeninggegevens van klanten tot stand te
brengen. De ACM maakt specifieke informatie hierover niet
openbaar.
18) De leden van de CDA-fractie vragen naar het wettelijk
kader dat van toepassing is op betaaldiensten of rekeninginformatiediensten indien PSD II niet wordt geïmplementeerd. Mag bijvoorbeeld een rekeninginformatiedienst nu al
zelfstandig afspraken maken met banken over het delen
van rekeninginformatie?

62

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RB
MNE:2014:3250
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Betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners kunnen zonder PSD II hun diensten verlenen, maar ze zijn
daarbij afhankelijk van medewerking van de bank voor de
toegang tot de betaalrekening. Indien de bank hiertoe
bereid is, kan de betaalinitiatie- of rekeninginformatiedienstverlener afspraken maken met de bank over het
verlenen van toegang tot de betaalrekening. Dit gebeurt nu
al, met name door een aantal banken aan de zakelijke
kant. Na PSD II zijn de nieuwe dienstverleners niet meer
afhankelijk van de bank, aangezien PSD II de banken
verplicht om toegang te verlenen als de consument daarmee instemt. Voorts regelt PSD II dat de nieuwe partijen
een vergunning moeten aanvragen. Dit betekent dat zij aan
allerlei eisen moeten voldoen en onder doorlopend toezicht
komen te staan.
22) De leden van de SP-fractie verbazen zich over de
doelstellingen van PSD II. Deze leden vragen de regering
hoe zij de interne markt denkt te versterken met deze richtlijn. Zij vragen de regering hoe deze regeling innovatie
stimuleert. Kan de regering dit toelichten?
Door PSD II wordt het mogelijk voor nieuwe partijen om toe
te treden tot de Europese betaalmarkt en wordt een gelijk
speelveld gecreëerd voor zowel bestaande als nieuwe
partijen op de betaalmarkt, waardoor zij onder gelijke voorwaarden hun diensten kunnen aanbieden. Alle partijen die
betaaldiensten willen aanbieden op de Europese markt
moeten voldoen aan dezelfde regels, moeten in het bezit
zijn van een vergunning om hun diensten te mogen aanbieden en staan onder permanent toezicht. De essentie
van PSD II is dat betaaldienstgebruikers in de Europese
betaalmarkt ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken
van nieuwe betaaldiensten. In dat geval heeft de betaaldienstverlener, om deze nieuwe diensten te kunnen verlenen, toestemming nodig van de betaaldienstgebruiker om
toegang te krijgen tot diens betaalrekening(en) bij een
bank. De door PSD II gereguleerde nieuwe betaaldiensten
zijn vooral ontstaan in reactie op technische innovaties, met
name op het gebied van elektronische en mobiele betalingen. Daarmee ontstaan alternatieve betaalvormen en
informatiediensten. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor
de dienstverleners binnen de Unie en betekent meer concurrentie voor banken binnen de Unie. Omgekeerd worden
ook banken daardoor gestimuleerd om nieuwe mogelijkheden aan te bieden. Langs deze weg bevordert PSD II innovaties in het betalingsverkeer en in de digitale dienstverlening aan consumenten.
PSD II draagt daarnaast bij aan een versterking van de
interne markt doordat het eenvoudiger wordt om (grensoverschrijdende) online betalingen te doen. Er zullen meer
en goedkopere mogelijkheden komen om te betalen, bijvoorbeeld voor een klant die in het buitenland een aankoop
wil doen en niet beschikt over Paypal-rekening of creditcard. Bovendien wordt door PSD II de veiligheid van deze
(grensoverschrijdende) betalingen vergroot.
23) De leden van de SP-fractie vragen de regering voorts in
te gaan op de aanname dat deze richtlijn een bijdrage zal
leveren aan de totstandkoming van één Europese betaalmarkt. Deze leden zien dat juist in het betalingsverkeer
grenzen nog lijken te bestaan en dat een initiatief om te
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komen tot éénvormige bankrekeningnummers gestrand is
in de invulling per land. Dat maakt dat de leden zich afvragen voor wie dit nu precies wordt geregeld. Is het betalingsgedrag van burgers in Europa lidstaatgrensoverschrijdend? Waarom wordt verondersteld dat dit het
geval zal worden door deze richtlijn?
In de afgelopen jaren is er op Europees niveau de nodige
wet- en regelgeving vastgesteld die een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van één Europese betaalmarkt, waaronder PSD I en de SEPA-Verordening
(betreffende overmakingen en automatische overschrijvingen). In dat verband is de systematiek voor bankrekeningnummers geharmoniseerd, conform ISO-standaarden. De
regering deelt dan ook niet de opvatting dat het Europese
initiatief om te komen tot harmonisatie van bankrekeningnummers is gestrand. Wel erkent zij dat het betaalgedrag
van burgers en bedrijven in Europa in de praktijk nog van
land tot land verschilt. Dankzij iDEAL – een samenwerking
tussen banken die uniek is in Europa – worden er in Nederland bijvoorbeeld veel elektronische betalingen verricht en
weinig credit card betalingen. Dit in tegenstelling tot andere
lidstaten, waar er meer contante of credit card betalingen
plaatsvinden. Door de komst van PSD II zullen dergelijke
verschillen tussen lidstaten kleiner worden. Verder is ook
Verordening 2015/751 (betreffende afwikkelvergoedingen
voor kaartbetalingen) vastgesteld.
Vervolgens is PSD II geïntroduceerd. PSD II beoogt de
werking van de interne markt te versterken door het creeren van een gelijk speelveld voor zowel bestaande als
nieuwe type spelers op de betaalmarkt, met name voor het
online betalingsverkeer voor consumenten. Juist online zijn
bestedingen en betalingen daarvoor niet meer aan nationale grenzen gebonden. De nieuwe betaalvormen die PSD II
in geheel Europa mogelijk maakt zijn een alternatief naast
iDEAL-, creditcard- of Paypalbetalingen. Het is in het belang van Europese consumenten dat zij online gemakkelijk
aankopen kunnen doen en kunnen betalen. Hetzelfde geldt
voor de informatiediensten. Hier wordt voorts verwezen
naar het antwoord op vraag 22.
24) De leden van de SP-fractie wijzen de regering erop dat
het betalingssysteem in Nederland robuust en betrouwbaar
is. Hoe waarborgt de regering dat deze hoge standaard niet
ondermijnd wordt door de richtlijn? Is zij bereid dit in haar
toelatingscriteria tot uiting te laten komen?
De regering onderschrijft dat het betalingssysteem in Nederland robuust en betrouwbaar is. Er zijn wettelijke normen die dit waarborgen. Op grond van artikel 3:17 van de
Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) worden regels
gesteld voor een beheerste bedrijfsvoering, integriteit en
soliditeit van financiële instellingen, alsook regels en normen voor een goede werking van het betalingsverkeer,
zoals beschikbaarheidsnormen. Deze reeds bestaande
regels blijven met de komst van de richtlijn onverminderd
van kracht. DNB ziet toe op de naleving hiervan. Daarnaast
besteden de richtlijn en daarop gebaseerde lagere regelgeving ook zelf aandacht aan veiligheid en betrouwbaarheid.
De regelgeving die voortvloeit uit PSD II beoogt het bovenstaande immers nog verder te versterken. De ingezette
weg naar open banking, waarbij ook andere partijen dan de
bank toegang kunnen krijgen tot de betaalrekening van
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klanten van de bank, gaat immers gepaard met stringente
vereisten op het gebied van beveiliging en cliëntauthenticatie. De vergunningeisen voor betaaldienstverleners, de
regels inzake toegang tot betaalrekeningen ingeval van
betaalinitiatiediensten en de regels voor toegang tot en het
gebruik van informatie over betaalrekeningen in geval van
rekeninginformatiediensten, zijn onderwerp van maximumharmonisatie en ingebed in vergaande technische reguleringsnormen en richtsnoeren. Zo voorziet een van de richtsnoeren (Guidelines on major incident reporting (EBA-GL2017–10)) in een systeem van rapportage door betaaldienstverleners van majeure operationele en veiligheidsincidenten, waarop de toezichthouder vervolgens maatregelen kan eisen. Eén van de technische standaarden betreft
de veiligheid en betrouwbaarheid van de onderlinge communicatie tussen banken en betaaldienstverleners. Hierop
wordt meer in detail ingegaan in de beantwoording van de
vragen 60 en 62.
32) Hoe worden diensten behandeld die onder beide definities (betaal- en rekeninginformatiedienst) zouden kunnen
vallen, zo vragen de leden van de VVD-fractie.
Instellingen die een betaaldienst willen verlenen als bedoeld in de bijlage bij PSD II, dienen een vergunning aan te
vragen, waarbij zij moeten specificeren welke specifieke
dienst(en) zij willen verlenen. De vergunning ziet enkel op
de aangevraagde typen diensten. Als een instelling zowel
betaalinitiatie- als rekeninginformatiediensten wil verlenen,
dient zij aan alle eisen voor beide diensten te voldoen.
Betaaldiensten waarvoor een vergunningplicht geldt, maar
waarvoor geen vergunning is afgegeven, mogen niet worden verleend.
33) De leden van de VVD-fractie vragen hoe het beschreven vereiste van een scheiding tussen de betaaldiensten
en het aanhouden van tegoeden zich verhoudt tot diensten
die aangeboden worden door banken en financiële instellingen.
Banken kunnen betaalrekeningen aanhouden en moeten
aan alle vergunning-voorwaarden voldoen die worden
genoemd in artikel 2:12 Wft. De meeste betaaldienstverleners, namelijk de betaaldienstverleners die diensten 1 t/m 6
van de bijlage bij PSD II verrichten, moeten ook aan dergelijke eisen voldoen. Betaaldienstverleners die ten minste de
diensten 1 t/m 6 verrichten, kunnen ook geldmiddelen van
betaaldienstgebruikers onder zich houden, maar uitsluitend
voor het verrichten van betalingstransacties. Anders dan
banken mogen zij die geldmiddelen niet gebruiken voor het
verstrekken van kredieten voor eigen rekening. Voor deze
categorie betaaldienstverleners is daarom voorzien in
regels die waarborgen dat de eigendomsrechten van betaaldienstgebruikers zijn veiliggesteld (vermogensscheiding). Deze eisen zijn opgenomen in de artikelen 3:29a Wft
(vermogensscheiding) en 3:29c Wft (eis dat betaalrekeningen uitsluitend worden aangehouden voor het verrichten
van betalingstransacties). Betaaldienstverleners die dienst
7 en/of 8 van de bijlage bij PSD II verrichten, hebben geen
toegang tot de geldmiddelen van de betaaldienstgebruiker
en kunnen ook geen geldmiddelen aanhouden. Daarom
hoeven zij aan minder strenge eisen te voldoen. Zie ook de
beantwoording van vraag 34.
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34) De leden van de CDA-fractie vragen naar het principiele verschil tussen een betaaldienstverlener en een rekeninginformatiedienstverlener, waardoor de regels voor een
vergunning voor een betaaldienstverlener strenger zijn dan
die voor een rekeninginformatiedienstverlener. Deze leden
menen dat de omgang met rekeninggegevens in zijn algemeenheid vraagt om strikte regels en zij zien nog niet
waarom dat voor een rekeninginformatiedienstverlener
minder strikt moet zijn. Kan de regering tevens uitleggen
waarin de grootste verschillen zitten?
Een rekeninginformatiedienstverlener is niet betrokken bij
betalingstransacties en is op geen enkel moment in het
bezit van de geldmiddelen van een betaaldienstgebruiker.
Om die reden hoeft een rekeninginformatiedienstverlener
niet te voldoen aan de eisen omtrent het veiligstellen van
ontvangen geldmiddelen uit betaaldiensten (artikel 3:29a
Wft), het aanhouden van een minimum aan eigen vermogen (artikel 3:53 Wft) en omtrent solvabiliteit (artikel 3:57
Wft). Betaaldienstverleners die wel in het bezit (kunnen)
komen van de geldmiddelen van een betaaldienstgebruiker
dienen wel aan deze eisen te voldoen. De eisen met betrekking tot sterke cliëntauthenticatie, beveiliging, risicobeperkende maatregelen en controlemechanismen ter
beheersing van beveiligingsrisico’s gelden onverkort voor
rekeninginformatiedienstverleners.
39) De leden van de SP-fractie menen dat het praktisch
onmogelijk is om te eisen dat burgers en bedrijven binnen
de EU-zone enkel zaken mogen doen bij bedrijven die een
vergunning hebben. Zij vragen de regering naar haar mening.
Het staat burgers en bedrijven in beginsel vrij om zaken te
doen met een ieder. In het belang van een goede werking
van het betalingsverkeer en de bescherming van burgers
en bedrijven wordt het in EU-verband noodzakelijk geacht
dat het aanbieden van betaaldiensten onder toezicht staat.
Voor het aanbieden van betaaldiensten in de EU/EER is
daarom een vergunning nodig. De richtlijn is van toepassing op betaaldiensten die worden aangeboden in de
EU/EER. Als een burger of een bedrijf binnen de EU/EER
gebruik wil maken van een betaaldienst die wordt aangeboden binnen de EU/EER en deze aanbieder vraagt daarvoor aan de bank toegang tot de betaalrekening van de
betreffende betaaldienstgebruiker, dan controleert de bank
in het register of de betreffende aanbieder een vergunning
heeft voor het verlenen van de gevraagde betaaldienst. Als
dat niet het geval is, mag de bank geen toegang verlenen
tot de betaalrekening en kan de betaaldienstgebruiker geen
gebruik maken van de aangeboden betaaldienst. Bovendien dient de betaaldienstverlener die toegang wil tot de
betaalrekening zich te identificeren bij de bank waar deze
betaalrekening wordt aangehouden. DNB houdt toezicht op
de wijze waarop derde partijen (toestemming voor) toegang
verkrijgen en op de wijze waarop banken toegang verlenen.
40) De leden van de SP-fractie vragen de regering voorts
of een telecomprovider wel of niet een betaalprovider is
onder PSD II. Is dit ook het geval als een aankoop gedaan
wordt in een app van bijvoorbeeld Domino’s Pizza of Uber?
Deze leden vinden dat de richtlijn geen praktische kaders
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geeft, die aangeven of een betaaldienst nu wel of niet
onder PSD II valt.
Een aantal typen betalingstransacties is in PSD II uitgezonderd en valt dus niet onder het bereik van de wet- en
regelgeving waarmee PSD II wordt geïmplementeerd. Deze
uitzonderingen bestaan ook al onder PSD I, die is geïmplementeerd in de Nederlands wet.
Eén van die uitzonderingen betreft bepaalde betalingstransacties door telecomaanbieders. Voordat bepaald kan
worden of een dergelijke betalingstransactie onder de
uitzonderingen van PSD II valt, moet eerst worden bepaald
of de betalingstransactie een betaaldienst is in de zin van
PSD II. Indien een telecomaanbieder de kosten voor diensten van een derde partij bij de abonnee (betaler) in rekening brengt, bijvoorbeeld via een maandelijkse factuur, en
deze kosten vervolgens aan die derde partij doorbetaalt, is
er sprake van een betaaldienst, waardoor deze dienstverlening van de telecomaanbieder binnen de reikwijdte van
PSD II valt. Dit ligt anders in het geval dat een telecomaanbieder dezelfde diensten van een derde partij opkoopt, en
deze (tegen een meerprijs) doorverkoopt aan de abonnee
(betaler). Dan is er geen sprake van een betaaldienst en
valt de dienstverlening valt buiten de reikwijdte van PSD II.
Indien op grond van het bovenstaande geconcludeerd moet
worden dat een telecomaanbieder betaaldiensten verleent,
dan kan de telecomaanbieder alsnog worden uitgezonderd
van de toepassing van PSD II, als op hem de uitzondering
inzake microbetalingen van toepassing is (artikel 3, onderdeel l, van de richtlijn).
Overigens is het bij PSD II van belang om bij aanschaf van
digitale diensten, zoals app-aankopen, onderscheid te
maken tussen het verrichten van betalingen via de telefoonrekening en het verrichten van betalingen met behulp
van een mobiele telefoon waarbij de betaling gewoon via
de betaalrekening geschiedt. In de meeste gevallen gaat
het om de tweede situatie waarbij de telecomprovider
slechts de telecomdiensten (toegang tot mobiel internet)
verleent en is er geen sprake van een betaaldienst.
Heeft een dienstverlener twijfel of zijn dienstverlening onder
de reikwijdte van PSD II valt, dan kan deze desgewenst
contact opnemen met DNB.
41) De leden van de PvdD-fractie vragen of de regering de
mening deelt dat innovatie en vermarkting van betaaldiensten niet noodzakelijk is, terwijl dit wel ten koste gaat van
het belang van de bescherming van financiële transacties
van burgers? Zo nee, waarom niet?
Sinds de vaststelling van PSD I zijn op basis van zich
ontwikkelende klantbehoeften nieuwe soorten betaaldiensten ontstaan, vooral op het gebied van internetbetalingen.
Met name de betaalinitiatiediensten op het gebied van
elektronische handel zijn geëvolueerd. Daarnaast is dankzij
technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren ook een
aantal aanvullende diensten ontstaan, zoals rekeninginformatiediensten. Deze diensten bestaan deels al, maar zijn
nu niet gereguleerd, waardoor de bescherming van betaaldienstgebruikers nu niet voldoende gewaarborgd is. PSD II
moet ertoe leiden dat betaaldienstgebruikers beter worden
beschermd, dat de continuïteit in de markt wordt gewaarborgd en dat bestaande en nieuwe dienstaanbieders,
ongeacht hun bedrijfsmodel, in staat worden gesteld hun
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diensten aan te bieden in een duidelijk en geharmoniseerd
regelgevingskader. Zo worden als gevolg van PSD II deze
nieuwe betaaldiensten onder meer EU-breed onderworpen
aan dezelfde vergunningvoorwaarden en worden zij onder
toezicht gebracht van nationale toezichthouders. Daarmee
wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de nieuwe diensten en worden consumenten in de EU op gelijke wijze
beschermd. De consument kan zelf bepalen of hij gebruik
maakt van deze diensten en, zo ja, van welke aanbieder.
43) De leden van de VVD-fractie lezen in de implementatiewet dat in het kader van veilig betalingsverkeer meer
voorwaarden aan vergunningverlening worden gesteld dan
voorheen. Hoe wordt getoetst of de genoemde extra vergunningseisen daadwerkelijk veiligheid toevoegen en risico’s beperken en niet slechts tot extra lasten en daarmee
uiteindelijk minder aanbieders leiden?
In het kader van een veilig betalingsverkeer worden meer
voorwaarden gesteld aan vergunningverlening dan voorheen. Betaalinstellingen moeten onder andere kunnen
aantonen hoe wordt omgegaan met veiligheidsincidenten
en klachten, het opslaan, monitoren, traceren en beperken
van toegang tot gevoelige betaalgegevens, de bedrijfscontinuïteit, de wijze waarop statistieken worden bijgehouden
van transacties en fraude, het veiligheidsbeleid inclusief
risicoanalyse en hoe toezicht wordt gehouden op agenten
en bijkantoren. Bij het maken van nieuwe regels is een
afweging gemaakt tussen het voorkomen van extra lasten
en het beschermen van betaaldienstgebruikers. Dat heeft
geleid tot de regels in PSD II en tot daaruit voortvloeiende
technische standaarden en richtsnoeren die op Europees
niveau (door de EBA) zijn vastgesteld.
44) De leden van de VVD-fractie vragen verder hoe wordt
omgegaan met nieuwe innovatieve experimenten. Moeten
zij direct aan alle eisen voldoen voor markttoegang of kan
er ook sprake zijn van een ingroeimodel?
Nieuwe partijen moeten voldoen aan alle eisen voor markttoegang. De toezichthouders kunnen deze evenwel proportioneel toepassen. Van belang hierbij zijn de in 2016 en
2017 door DNB en de AFM gelanceerde Innovationhub en
het programma Maatwerk voor Innovatie (vaak Regulatory
Sandbox genoemd). Binnen deze initiatieven is het doel om
(nieuwe of bestaande) partijen met innovatieve concepten
of producten een laagdrempelig portaal bij de toezichthouder aan te bieden en – wanneer bestaande regelgeving of
de toepassing daarvan onnodig knellend zou zijn – te
bezien of bepaalde innovaties mogelijk zijn met een toepassing van de regels op maat, voor zover de regelgeving
daarvoor ruimte laat voor wat betreft uitleg of proportionele
toepassing ervan. Tevens is in dit kader relevant dat voor
bepaalde diensten vrijstelling van de vergunningplicht geldt,
als de omvang van de activiteiten beperkt is (zie het reeds
bestaande artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft). Overigens moeten deze partijen wel als vrijgestelde geregistreerd worden in het register van DNB.
45) De leden van de CDA-fractie vragen of de extra voorwaarden zoals die worden gesteld aan betaalinstellingen,
alleen gelden voor nieuwe betaalinstellingen of ook voor
bestaande betaalinstellingen zoals banken.
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PSD II introduceert een aantal extra verplichtingen, onder
andere op het terrein van beveiliging van data en cliëntauthenticatie. Deze gelden zowel voor bestaande als nieuwe
instellingen. Bestaande instellingen moeten ten genoegen
van de toezichthouder aantonen dat zij voldoen aan de
extra verplichtingen. Ze krijgen daar tot 13 juli 2018 de tijd
voor. Indien het wetsvoorstel ter implementatie van PSD II
later dan deze datum in werking treedt, dienen bestaande
instellingen direct na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
aan deze extra verplichtingen te voldoen.
46) De leden van de CDA-fractie vragen verder welk deel
van de werkzaamheden van een betaalinstelling in de EUlidstaat van vestiging moet plaatsvinden. Gaat het bijvoorbeeld om een bepaald deel van de medewerkers dat ergens gevestigd moet zijn, gaat het om een deel van de
omzet die moet worden behaald of gaat het om een aantal
transacties dat in het vestigingsland gedaan moet worden?
Daarbij vragen deze leden hoe wordt voorkomen dat een
betaalinstelling slechts op het moment van vergunningverlening voldoet aan de gestelde eisen en vervolgens activiteiten verplaatst naar een ander land. Hoe en hoe vaak
vindt monitoring plaats?
De leden van de SP-fractie menen dat de volgende uitspraak uit de memorie van toelichting onhoudbaar is:
«Naast de vergunningsvoorwaarden stelt PSD II dat ten
minste een deel van de werkzaamheden van een betaalinstelling in de lidstaat van vestiging moet plaatsvinden.»
Deze leden constateren dat het eenieder vrij staat om op
het internet tot zaken te komen met elke geïnteresseerde.
Zij vinden het idee dat Europese of Nederlandse wetgeving
in staat zou zijn om haar regels wereldwijd toe te passen
een illusie. De leden van de SP-fractie vragen de regering
of zij deze mening deelt. Ook vragen deze leden om een
toelichting.
Uitgangspunt in het financiële toezicht is dat het hoofdkantoor van een (vergunningplichtige) financiële onderneming
zich bevindt in de lidstaat waar de onderneming haar zetel
heeft. Dat is voor Nederland in de Wet op het financieel
toezicht vastgelegd in artikel 3:15 (het door DNB bestreken
prudentiële domein) en de artikelen 4:40 en 4:84 (het door
de AFM bestreken gedragsdomein). Voor onder andere
banken en betaalinstellingen is dat geregeld door middel
van het vereiste dat tenminste twee personen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen hun werkzaamheden vanuit Nederland verrichten. PSD II voegt daaraan toe
dat de onderneming tenminste een deel van zijn bedrijf zal
uitoefenen in Nederland. De regering is van mening dat dit
materieel reeds is gewaarborgd in de aangehaalde bepalingen. Bij de vergunningverlening wordt onderzocht of aan
deze voorwaarden wordt voldaan. Als blijkt dat de werkzaamheden van de instelling na het verkrijgen van de
vergunning verdwijnen uit Nederland, kan DNB maatregelen treffen indien niet meer aan de vergunningvereisten
wordt voldaan. DNB houdt geen prudentieel toezicht op de
activiteiten van een betaalinstelling met dienstverlening
vanuit een ander EU-land. De bevoegde autoriteit van dat
andere EU-land houdt vanzelfsprekend wel prudentieel
toezicht.
Als DNB signalen krijgt dat het toezicht in andere EUlanden anders, of minder goed is, dan bespreekt DNB dat
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met die buitenlandse toezichthouders. Mochten zij er samen niet uitkomen dan kan DNB de ontstane situatie bespreken met de European Banking Authority (EBA). De
EBA kan vervolgens dit onderwerp in breder verband bespreken en eventueel hierover guidance bieden aan de
sector.
Ik deel de mening van de leden van de SP-fractie dat het in
beginsel eenieder vrij staat om via internet tot zaken te
komen met ongeacht welke partij. Dat geldt ook voor de
keuze van betaaldienstverlener. Deze kan zowel binnen als
buiten de EU/EER gevestigd zijn. Als een betaaldienstverlener echter betaaldiensten aanbiedt in de EU/EER dan is
PSD II van toepassing en gelden daarmee ook de daarin
gestelde vergunningvereisten, welke voor Nederland zijn
geïmplementeerd in de Wft. De instelling vraagt de vergunning aan in het land binnen de EU/EER waar (ten minste)
een deel van de werkzaamheden wordt verricht. De instelling dient in dit land haar zetel en hoofdkantoor te hebben
(plaats van vestiging van een rechtspersoon behorende tot
de instelling, bijvoorbeeld een dochter.) Indien de lidstaat
van vestiging een andere lidstaat is dan Nederland, kan de
instelling diensten verlenen in Nederland op basis van de
door de andere lidstaat verleende vergunning (Europees
paspoort). Dit kan grensoverschrijdend, door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland, door middel
van een in Nederland gelegen bijkantoor of via een Nederlandse agent. De toezichthouder in de lidstaat waar de
vergunning is verleend, houdt toezicht op de instelling voor
de diensten die in Nederland worden verricht. Indien een
vergunninghoudende betaaldienstverlener uit een andere
lidstaat in Nederland zijn diensten wil aanbieden (bijvoorbeeld via een agent of bijkantoor), dient deze instelling een
aantal gegevens, waaronder gegevens over welke betaaldiensten de instelling voornemens is te gaan verrichten,
over te leggen aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
van herkomst. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van
herkomst legt deze gegevens vervolgens ter beoordeling
voor aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, in dit geval De Nederlandsche Bank. Indien DNB
tot een ongunstige beoordeling komt, kan de lidstaat van
herkomst niet overgaan tot inschrijving van de agent of het
bijkantoor in het register. Zonder deze inschrijving kan de
instelling haar diensten niet in Nederland aanbieden.
Indien sprake is van aanbieden van betaaldiensten op de
Nederlandse markt zonder vergunning, is dit een overtreding van de Wft en kan DNB overgaan tot het treffen van
handhavingsmaatregelen, waaronder het opleggen van
boetes.
47) De leden van de SP-fractie vragen de regering hoe een
ondernemer in China eerst een vergunning in de EU moet
verkrijgen alvorens zij tot zaken kan komen met Europese
burgers. Ziet de regering ook het risico dat als die vergunning verleend wordt in een land met lage standaarden, het
toezicht extreem moeilijk wordt en daarmee de mogelijkheid voor burgers om hun recht te halen en bijvoorbeeld
hun data terug te krijgen wordt belemmerd? Deze leden
vragen de regering hoe de toezichthouder betalingen aan
de eerder genoemde ondernemer wil tegenhouden indien
er geen vergunning is verstrekt. Wordt de consument dan
vervolgd? De voorgenoemde leden menen dat het in kwes-
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tie zijnde Chinese bedrijf moeilijk voor de rechter gedaagd
kan worden als deze niet in overtreding is van de Chinese
wet- en regelgeving. Deelt de regering deze opvatting?
Voor het aanbieden van betaaldiensten in de EU/EER is
een vergunning vereist. Dit geldt ook voor een Chinese
onderneming die met betaaldienstverlening actief wil worden in de EU/EER. De instelling kan de vergunning aanvragen in het EU/EER-land waar (ten minste) een deel van
de werkzaamheden worden verricht. De instelling dient in
dit land een zetel en hoofdkantoor te hebben (plaats van
vestiging van een rechtspersoon behorende tot de instelling, bijvoorbeeld een dochter). Indien dit een andere lidstaat is dan Nederland, kan de instelling diensten verlenen
in Nederland op basis van het Europese paspoort. Dit kan
grensoverschrijdend (bijvoorbeeld via internet), door middel
van een bijkantoor in Nederland of via een Nederlandse
agent. De toezichthouder in de lidstaat waar de vergunning
is verleend, houdt toezicht op de instelling voor de diensten
die in Nederland worden verricht. Dit is de zogenoemde
«home» toezichthouder. Een eventuele procedure over niet
nakoming of een onrechtmatige daad door de instelling kan
door de consument worden aangespannen bij de rechter in
de lidstaat (binnen de EU/EER) waar de vergunning is
verleend.
Als een partij op de Nederlandse markt actief is zonder dat
deze over de juiste vergunning beschikt, kan DNB overgaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen, waaronder het opleggen van boetes.
48) De leden van de SP-fractie hebben er moeite mee dat
er veel verschil kan ontstaan in de vergunningverlening in
verschillende EU-lidstaten, terwijl een vergunning wel
toegang geeft tot burgers in álle EU-lidstaten. Hoe wordt
voorkomen dat alle aanbieders trekken naar een bepaalde
EU-lidstaat zonder noemenswaardige toelatingscriteria
en/of toezicht op de aanbieders, teneinde in de hele Unie
gebruik te kunnen maken van betaalgegevens van burgers?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen
naar de beantwoording van vraag 12.
Kamerstuk 34 813, nr. 11
110) Een van de doelstellingen van de richtlijn is concurrentie binnen de sector te bevorderen. De leden van de
D66-fractie vragen de regering aan te geven hoe dit samenvalt met verordening (EU) nr. 260/2012, die de nummerportabiliteit bemoeilijkt?
De SEPA-verordening voorziet in de invoering van betalingsstandaarden, -voorschriften en -praktijken en een
geïntegreerde verwerking van betalingen.63 Met de invoering van de single euro payments area (SEPA) wordt één
uniforme Europese betaalmarkt gecreëerd, waarin alle
eurobetalingen in de EU zijn gestandaardiseerd en het
girale betalingsverkeer meer uniform en transparant is
geworden. De PSD II-richtlijn richt zich niet op betaalinfra63

Verordening (EU) Nr. 260/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 maart 2012tot vaststelling van technische
en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 924/2009.
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structuur maar op concurrentie op basis van (nieuwe)
betaaldiensten die gebruik maken van deze betaalinfrastructuur. Overigens zal met de invoering van PSD II naar
verwachting een deel van het betalingsverkeer verschuiven
van traditionele banken naar nieuwe Fintech marktpartijen.
De bankrekening zal echter blijven bestaan als de plaats
waar het geld van een klant daadwerkelijk is opgeslagen.
De nieuwe betaaldiensten worden dan ook naast of bovenop de bankrekening gebruikt. Het nader onderzoek doen
naar overstappen van bank met een bepaalde vorm van
nummerbehoud (nummerportabiliteit) blijft dan relevant om
concurrentieproblemen bij het overstappen van bank op te
lossen.
111) De leden van de GroenLinks-fractie vragen wat er
gebeurt als verschillende EU-lidstaten verschillende interpretaties van de AVG hanteren? Kunnen bedrijven landen
tegen elkaar uit gaan spelen, waardoor er een race naar de
bodem ontstaat op het gebied van privacy?
Om een consistente toepassing van de AVG in de Unie te
bevorderen en te voorkomen dat bepalingen uit de AVG
uiteenlopend worden geïnterpreteerd, bevat deze verordening een zogenaamd «coherentiemechanisme». Dit wordt
toegelicht in de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet AVG (paragraaf 3.2 De hoofdlijnen van hoofdstuk VII
van de verordening inzake samenwerking en coherentie in
de praktijk). Zo dienen gegevensbeschermingstoezichthouders – als dit aangewezen is – samen te werken om in
concrete gevallen te bepalen welke toezichthouder bevoegd is om op te treden. Verder dient zoveel mogelijk tot
eenduidige uitleg van begrippen en regels te worden gekomen.64 Hiertoe is in de AVG een Europees Comité voor
gegevensbescherming in het leven geroepen (de opvolger
van de huidige artikel 29 Werkgroep). Dit Comité bestaat
uit de voorzitter van één toezichthoudende autoriteit per
lidstaat en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, of hun respectievelijke vertegenwoordigers
(artikel 68 lid 3 AVG). Het Comité kan zogenaamde soft law
uitvaardigen die juridisch niet bindend is, maar waar, net
zoals nu van de opinies van de huidige artikel 29 werkgroep, wel een zeker gezag uitgaat. Uiteindelijk is natuurlijk
het laatste woord aan de (Europese) rechter ten aanzien
van de vraag of in een concreet geval de juiste interpretatie
is gegeven.
112) De leden van fractie van GroenLinks vragen verder
hoe wordt voorkomen dat niet elke Europese toezichthouder de open normen in de richtlijn even streng uitlegt en
even streng handhaaft op overtreding? Wat zou er mis
kunnen gaan als er niet even streng wordt gehandhaafd?
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de
beantwoording van vraag 12.
113) De genoemde leden van GroenLinks willen verder
weten of het klopt dat er na 13 januari 2018 een situatie
kan ontstaan waarin Nederlandse bedrijven nog geen
vergunning kunnen krijgen, maar buitenlandse partijen die

64

Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 3.
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in eigen land een vergunning hebben gekregen, wel al
toegang eisen tot de Nederlandse markt.
Ja, dat is mogelijk. Zowel vergunninghoudende als nietvergunninghoudende partijen uit andere lidstaten kunnen,
voordat de implementatiewet in werking treedt, in Nederland hun diensten aanbieden (er geldt immers nog geen
vergunningsplicht). Totdat de implementatiewet in werking
treedt hebben Nederlandse banken echter nog niet de
wettelijke verplichting om aan deze partijen toegang te
verlenen tot de betaalrekeningen van hun klanten.
114) De leden van de SP-fractie constateren dat op
1 augustus 2014 IBAN is geïntroduceerd (door SEPA) en
men nu keihard bezig is dit ongedaan te maken, omdat het
leidt tot tal van fouten door consumenten. Deze leden
vragen de regering waartoe dit heeft geleid. De leden van
de SP-fractie constateren dat tot nu toe de banken in Nederland niet controleren of een naam bij een rekeningnummer hoort. Dat pakt vaak vervelend uit bij verkeerde
overboekingen, omdat het terughalen van verkeerd overgemaakt geld alleen kan als de rekeninghouder daaraan
meewerkt. Deze leden vragen de regering de schade te
becijferen die alleen al hiermee gepaard is gegaan. Zij
vragen de regering een getal te noemen hoeveel schade
consumenten en bedrijven zullen leiden door fouten met
PSD II. Is het niet verstandig dit eerst goed te onderzoeken.
In de eerste plaats wil de regering het beeld wegnemen dat
het IBAN de oorzaak is van onbedoelde overboekingen en
dat men bezig zou zijn het IBAN ongedaan te maken. Ook
vóór de IBAN-introductie maakten consumenten deze
fouten, omdat in ca 2/3 van het betalingsverkeer nooit
naam–nummercontrole plaatsvond. Alleen in het oude
circuit van de voormalige Postbank vond die controle
plaats, omdat de gironummers niet zelfcontrolerend waren.
Aangezien het IBAN wel zelfcontrolerend is en het bovendien bij Europese Verordening is voorgeschreven als unieke identifier van de rekeninghouder en dus leidend is, heeft
de ING voor de ex-gironummers deze interne controle
losgelaten.65
Verder wordt opgemerkt dat er ook de nodige stappen zijn
gezet om het aantal onbedoelde overboekingen te doen
verminderen. Betaalvereniging Nederland heeft op
25 januari jl. met de Consumentenbond de uitkomsten van
het onderzoek naar onverschuldigde betalingen besproken.
In 2015 is de Betaalvereniging met de Consumentenbond
overeengekomen om te onderzoeken hoe vaak consumenten in 2016 gebruik maakten van de Procedure Onverschuldigde Betaling (POB) en wat de redenen daarvoor
waren. De POB is bedoeld om consumenten te helpen hun
geld terug te krijgen als zij onbedoeld hebben overgeboekt
naar een verkeerde begunstigde (een onverschuldigde
betaling hebben gedaan). Uit het onderzoek is gebleken
dat particuliere bankklanten in 2016 van februari t/m december 14.357 maal (gemiddeld 1.305 keer per maand)
65

Gevolg is zelfs dat hierdoor onbedoelde overboekingen die
het gevolg waren van typefoutenin de niet-zelfcontroleerbare
gironummers worden voorkomen, omdat fouten in het
IBANdoor de zelfcontrole niet tot overboekingen kunnen leiden.
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van de POB gebruik hebben gemaakt. Dit is een daling ten
opzichte van 2014 en 2015, toen de POB gemiddeld 4.500,
respectievelijk 1.500 keer per maand werd uitgevoerd.
In 2017 hebben banken tal van maatregelen genomen om
de kans op fraude en vergissingen van klanten te verkleinen, met als belangrijkste de (geleidelijke) invoering van de
IBAN-Naam Check. Hierbij krijgt de consument bij afwijkingen tussen de opgegeven en geregistreerde naam een
waarschuwing. Deze blijft echter zelf verantwoordelijk voor
wat hij daarmee doet. Onbedoelde overboekingen kunnen
hier niet voor 100% mee worden voorkomen. Enige banken
hebben het ingevoerd, andere banken zijn nog doende.
107) Hoe wordt de nauwe samenwerking tussen de Europese Bankautoriteit (EBA) en de ECB ingevuld, zo vragen
de leden van de VVD-fractie. Hoe wordt voorkomen dat
delen van het toezicht tussen wal en schip vallen? Kan
hierbij ook ingegaan worden op het commentaar van de
AFM, die stelt dat het toezicht over PSD II te zeer verspreid
is over de verschillende nationale en internationale toezichthouders?
De EBA en de ECB zijn gezamenlijk voorzitter van het
zogenoemde SecuRe Pay Forum. Dit is een samenwerkingsorgaan van «overseers» op betaalsystemen en instrumenten en toezichthouders op betaaldienstverleners,
dat tot doel heeft de veiligheid van het retailbetalingsverkeer in Europa te bevorderen. De technische reguleringsnormen en richtsnoeren die PSD II verlangt op het gebied
van veiligheid zijn gezamenlijk ontwikkeld door het SecuRe
Pay Forum en EBA. Met PSD II is het toezicht in Europese
landen op betaaldienstverlening versterkt en geharmoniseerd. Grote lacunes in het toezicht zijn voorshands niet
zichtbaar. Met het SecuRe Pay Forum en EBA wordt effectieve samenwerking gerealiseerd. De vier bij PSD II betrokken toezichthouders in Nederland – DNB, AFM, AP en
ACM – zijn met elkaar in gesprek om hun samenwerking te
intensiveren en op elkaar af te stemmen.
108) De leden van de PVV-fractie vragen welke nieuwe
taken EBA erbij krijgt en in hoeverre er sprake is van een
overdracht van soevereiniteit.
De hoofdtaak van EBA is het ontwerpen van technische
reguleringsnormen (die door de Commissie worden vastgesteld) en het opstellen van richtsnoeren voor (het toezicht op) financiële instellingen. Deze rol had de EBA ook al
onder PSD I. PSD II verleent EBA geen nieuwe taken en er
is geen sprake van overdracht van soevereiniteit.
109) De leden van de SP-fractie menen dat het introduceren van een nieuwe toezichthouder beter moet worden
geborgd in nationale wetgeving. Deze leden vinden dat het
ontbreken van richtsnoeren en faciliteiten niet aan geloofwaardigheid doet winnen. De voorgenoemde leden hopen
dat PSD II op korte termijn goed geïmplementeerd en
beheerd gaat worden en vragen de regering of zij dat kan
garanderen.
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen
naar de beantwoording van vraag 107.
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Artikel 2:3c 66
1. Een betaalinstelling die voornemens is
betaaldiensten te verlenen door tussenkomst van een betaaldienstagent, stelt de
Nederlandsche Bank hiervan in kennis
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
2. De Nederlandsche Bank schrijft de betaaldienstagent in het register, bedoeld in
artikel 1:107, indien zij de juistheid van de
in het eerste lid bedoelde gegevens heeft
kunnen vast-stellen en informeert hierover
de betaalinstelling binnen twee maanden
na ontvangst van de gegevens. Indien de
Nederlandsche Bank de juistheid van de
gegevens niet heeft kunnen vaststellen
brengt zij de betaalinstelling daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte. De betaalinstelling verleent niet eerder diensten
door tussenkomst van een betaaldienstagent dan nadat deze is ingeschreven.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland die
door tussenkomst van een betaaldienstagent betaaldiensten verlenen.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
Ingevolge de artikelen 17 en 25 van de richtlijn betaaldiensten, dienen betaalinstellingen die voornemens zijn om
gebruik te maken van agenten, dit aan de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst te melden.
Nadat aan de gestelde eisen is voldaan, kunnen deze
agenten vervolgens diensten verlenen onder de vergunning
van de betaalinstelling. Echter, dit is niet vanzelfsprekend
voor grensoverschrijdende dienstverlening. Bij algemene
maatregel van bestuur worden regels gesteld ter zake van
de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt.
Dit betreft de in artikel 17, eerste lid, van de richtlijn betaaldiensten opgesomde gegevens, waaronder een beschrijving van de interne controlemechanismen die door de
agenten zullen worden gebruikt om de in richtlijn nr.
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309).
Kamerstuk 34 813, nr. 3
5. Betaaldienstagenten
66

Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
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De regels ten aanzien van agenten van betaalinstellingen
worden in PSD II aangescherpt. Zo moeten materiële wijzigingen in het beleid van de agent ten aanzien van witwassen en terrorismefinanciering onverwijld worden gemeld
aan de bevoegde autoriteit van het land van herkomst.
Bestuurders en managers van agenten die geen betaaldienstverlener zijn, moeten aantonen dat zij betrouwbaar
en deskundig zijn. Eveneens dient bij de bevoegde autoriteiten aangegeven te worden tot welke betaaldiensten de
agent gemachtigd wordt. Bevoegde autoriteiten van lidstaten van ontvangst kunnen vragen om een verslag over de
op het grondgebied van de lidstaat verrichte werkzaamheden. Voorts kunnen zij voorschrijven dat betaalinstellingen
die via agenten actief zijn op hun terrein een centraal contactpunt aanwijzen.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Artikel 19 van de richtlijn voert een aantal wijzigingen door
die betrekking hebben op het verlenen van betaaldiensten
via een betaaldienstagent. Artikel 2.3c, tweede lid, van de
Wft wordt dientengevolge gewijzigd en bepaalt dat de
Nederlandsche Bank binnen twee maanden een beslissing
moet nemen. Eveneens wordt expliciet aangegeven dat de
agent pas betaaldiensten kan aanbieden, nadat zij is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 1:107.
Kamerstuk 34 813, nr. 11
57) De leden van de SP-fractie constateren dat wat er in de
memorie van toelichting wordt gesteld hierover al in werking is getreden. Deze leden stellen dat financiële organisaties al een wettelijke plicht hebben om melding te maken
van verdachte transacties. Zij vragen de regering wat PSD
II toevoegt ten aanzien van bestaande nationale, Europese
en internationale wet- en regelgeving.
Betaaldienstverleners zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de
Financiële inlichtingen eenheid Nederland (FIU-Nederland).
Die verplichting vloeit voort uit de Europese antiwitwasrichtlijnen, meest recent de vierde antiwitwasrichtlijn67. Omdat de vierde anti-witwasrichtlijn geen
onderscheid maakt tussen de verschillende betaaldiensten
die betaaldienstverleners kunnen aanbieden, zal deze
verplichting ook gelden voor partijen die de betaaldiensten
aanbieden die met PSD II worden geïntroduceerd: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Voor
betaaldienstverleners heeft dit het voordeel dat ze binnen
de Europese Unie gelijkluidende algemene voorwaarden
kunnen gebruiken.
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Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2015 inzakede voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geldof terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr.
648/2012 van hetEuropees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het EuropeesParlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie
(PbEU 2015, L 141).
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§ 2.2.0.2. Vrijstelling
Artikel 2:3d 68
Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van
artikel 2:3a, eerste lid. Aan deze gehele of
gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
Van de vergunningplicht kan een vrijstelling worden gegeven. Bij ministeriële regeling wordt bepaald in welke gevallen gebruik kan worden gemaakt van een eventuele vrijstelling. Deze gevallen worden limitatief omschreven in artikel
26 van de richtlijn betaaldiensten. Aan deze gehele of
gedeeltelijke vrijstelling zullen voorwaarden worden verbonden die in ieder geval zien op het gemiddelde van het
totale bedrag van de betalingstransacties die de betrokkene de voorafgaande twaalf maanden heeft verricht en
voorwaarden die zien op de integriteit van de met de leiding
of exploitatie van de betaalinstelling belaste personen.
Overige voorwaarden die gesteld kunnen worden zijn
eveneens omschreven in artikel 26 van de richtlijn.
Verder is het mogelijk om een vrijstelling te verlenen voor
slechts een aantal betaaldiensten in plaats van alle betaaldiensten. Er is voor gekozen om de vrijstellingsregeling op
te nemen in de ministeriële regeling en niet in de wet om zo
voldoende flexibiliteit te houden om te kunnen inspelen op
actuele ontwikkelingen.
In plaats van de term «ontheffing» die voorkomt in de richtlijn, wordt in artikel 2:3d gesproken over «vrijstelling». De
reden hiervoor is dat in de Wet op het financieel toezicht de
term «vrijstelling» een generieke regeling, terwijl de term
«ontheffing» is gereserveerd voor de aanwijzing van individuele gevallen.
Handelingen TK 24 juni 2009, p. 7895-7904
Minister Bos: In welke gevallen wil de minister vrijstelling
verlenen, zo vroeg de heer Irrgang. Dit is onderdeel van de
consultatie die vorige week openbaar is gemaakt. Die
consultatie is nog niet afgelopen. Er is dus nog geen beslissing over genomen. Ik kan wel een indruk geven van de
conceptvrijstellingsregeling die wij in de consultatie hebben
68

Art. V, lid 3, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, eerste lid, onderdelen i en j,
1:104, 1:107, 2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a,
3:29c, 5:88 en 5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment
voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en
met Q, T en Z tot en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, blijven
tot 13 januari 2019 van toepassing op natuurlijke personen of
rechtspersonen die op het moment voor de inwerkingtreding
van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot en met
CC, van deze wet zijn vrijgesteld op grond van artikel 2:3d,
Wft, zoals dat artikel op dat moment luidde. Art V, lid 4 van de
Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018,
nr. 503) bepaalt dat natuurlijke personen of rechtspersonen
als bedoeld in lid 3 worden geacht te zijn vrijgesteld op grond
van artt. 2:3d resp. 2:10d, Wft en worden ambtshalve ingeschreven in het openbaar register, bedoeld in art. 1:107, Wft,
indien DNB reeds over het bewijs beschikt dat aan de bij of
krachtens die artikelen gestelde eisen wordt voldaan (red.).
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ingebracht. Ik noem de voorwaarden om te kunnen worden
vrijgesteld:
Er moet ten eerste sprake zijn van een hoofdkantoor of
vestiging in Nederland. Ten tweede moet sprake zijn van
feitelijke werkzaamheden alleen in Nederland. De derde
voorwaarde is dat het moet gaan om het verrichten van
betaaldiensten met uitzondering van geldtransfers. Dat is
vanwege het daarmee gemoeide risico van witwassen en
terrorismefinanciering. Ten vierde zou een voorwaarde
kunnen zijn dat het gemiddelde totaalbedrag van de verrichtte betalingstransacties in het voorgaande jaar niet
hoger mag zijn dan 3 mln. per maand. Een vijfde voorwaarde is dat de leiding geen veroordelingen heeft wegens
relevante strafbare feiten. Dan is uiteraard alles in de sfeer
van witwassen en terrorismefinanciering relevant. Een
zesde voorwaarde is dat ontvangen middelen uit betaaldiensten veiliggesteld moeten worden, bijvoorbeeld door
middel van een derdenrekening, dit in het licht van de
consumentenbescherming. Ten slotte moet er sprake zijn
van registratie bij DNB, zodat wij hen een beetje in de
gaten kunnen houden. Dit zijn voorwaarden die je zou
kunnen stellen om over te gaan tot vrijstelling. Zoals gezegd, is de regeling die daarop betrekking heeft op dit
moment in consultatie.

§ 2.2.0.3 Bijkantoren en betaaldienstagenten van en verrichten van diensten
door betaaldienstverleners met zetel in
een andere lidstaat
Artikel 2:3e 69
1. Een betaaldienstverlener met zetel in een
andere lidstaat kan overgaan tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of
door tussenkomst van een in Nederland
werkzaam zijnde betaaldienstagent, dan
wel door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland, indien hij een
door de toezichthoudende instantie van
die lidstaat daartoe verleende vergunning
heeft.
2. Artikel 1:107, tweede lid, is niet van toepassing.
3. Indien een betaaldienstverlener met een
zetel in een andere lidstaat voornemens is
om vanuit een bijkantoor in Nederland of
door middel van het verrichten van diensten, al dan niet door tussenkomst van
69

Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
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een betaaldienstagent, in Nederland haar
diensten aan te bieden, beoordeelt de Nederlandsche Bank aan de hand van de
daarop betrekking hebbende gegevens
binnen een maand na ontvangst van die
gegevens van de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat of er sprake
is van bedenkingen tegen toelating op de
Nederlandse markt en stelt zij die instantie
daarvan in kennis, met name indien het
vermoeden bestaat dat met de voorgenomen vestiging van het bijkantoor of de inschakeling van de betaaldienstagent in
strijd wordt gehandeld met wettelijke
voorschriften, gesteld bij of krachtens de
Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
4. In geval van het voornemen om diensten
aan te bieden door tussenkomst van een
betaaldienstagent die zelf geen betaaldienstverlener is, is op de betaaldienstagent de betrouwbaarheidseis, bedoeld in
artikel 3:9, van overeenkomstige toepassing.
5. Op verzoek van de Autoriteit Financiële
Markten wijst een betaaldienstverlener als
bedoeld in het derde lid, overeenkomstig
artikel 29, vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten een centraal contactpunt aan.
Het centraal contactpunt draagt zorg voor
het aanleveren van de door de Autoriteit
Financiële Markten verzochte informatie
met betrekking tot de naleving van de bij
of krachtens het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen gestelde regels.
6. Een betaaldienstverlener als bedoeld in
het derde lid, overlegt op verzoek van de
Autoriteit Financiële Markten een periodiek verslag over de in Nederland verrichte activiteiten. De Autoriteit Financiële
Markten gebruikt het verslag uitsluitend
voor informatieve en statistische doeleinden en voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens het deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen gestelde regels.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie refereren aan de opmerking
van de Raad van State dat er een gat kan ontstaan als een
bedrijf uit een ander land een betaaldienst wil verrichten,
maar geen vergunning heeft van de eigen lidstaat. Zij vragen op welke termijn er meer duidelijkheid komt over de
aanpassing die nodig is om dit gat te verhelpen. Tevens
vragen deze leden of het bestaande gat momenteel tot
ongewenste risico’s leidt en of er in de tussenliggende
periode kan worden voorkomen dat malafide betaaldienstverleners actief kunnen worden op de Nederlandse markt.
De leden van de VVD-fractie geven aan dat zij van mening
zijn dat het gesignaleerde hiaat bij nota van wijziging op het
onderhavige wetsvoorstel zou moeten worden opgelost.
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Verder vragen deze leden hoe andere Europese landen
met dit probleem omgaan en of de regering contact heeft
gezocht met de Europese Commissie om dit hiaat te dichten.
Ook de leden van de PVV-fractie vragen aandacht voor het
ontbreken van voornoemd verbod in de Nederlandse regelgeving. Zij zouden graag weten wanneer aan de Tweede
Kamer kan worden aangegeven op welke wijze dit punt
wordt opgelost.
Hoewel het systeem in principe sluitend zou moeten zijn,
aangezien de betaaldienstverlener valt onder een verbod
van de lidstaat van herkomst, is er toch voor gekozen om
de Nederlandsche Bank in een dergelijk geval meer toezichts- en handhavingsmogelijkheden te geven. Met name
kan dan worden gedacht aan situaties waarin de toezichthouder in de lidstaat van herkomst niet wil of kan handhaven om wat voor reden dan ook. Om hier niet geheel van
afhankelijk te zijn, wordt het verbod bij nota van wijziging
alsnog opgenomen. Overigens is het een verschijnsel dat
ook op andere punten in de Wft voorkomt. Met de eerstvolgende Wijzigingswet Wft, waarvan de inwerkingtreding is
voorzien voor 1 januari 2010, zal dit, indien hier nog niet in
is voorzien, ook voor andere instellingen worden aangepast.
Kamerstuk 31.892, nr. 7
Zowel in het advies van de Raad van State als in het verslag van de vaste kamercommissie kwam naar voren dat
men een verbod miste voor betaaldienstverleners met zetel
in een andere lidstaat die in Nederland opereren zonder
vergunning van de desbetreffende lidstaat. Hoewel het
systeem in principe sluitend zou moeten zijn, aangezien de
betaaldienstverlener valt onder een verbod van de lidstaat
van herkomst, is er toch voor gekozen om de Nederlandsche Bank meer toezichts- en handhavingsmogelijkheden
te geven in een dergelijk geval en wordt het verbod hierbij
alsnog opgenomen. Overigens is het een verschijnsel dat
ook op andere punten in de Wft voorkomt. Met de eerste
Wijzigingswet Wft, waarvan de inwerkingtreding is voorzien
voor 1 januari 2010, zal dit, indien hier nog niet in is voorzien, ook voor andere instellingen worden aangepast.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Dit onderdeel implementeert artikel 29, tweede en vierde
lid, van de richtlijn. De toezichthouder kan betaalinstellingen die in Nederland actief zijn, waarvan het hoofdkantoor
zich in een andere lidstaat bevindt verzoeken om een
periodiek verslag over de activiteiten die in Nederland
plaatsvinden, voor informatie- of statistische doeleinden.
Voor zover deze betaalinstellingen op grond van het recht
tot vestiging werkzaam zijn, moet deze informatie ook voor
het monitoren van de naleving van de titels III en IV van de
richtlijn kunnen worden gebruikt. De richtlijn biedt lidstaten
eveneens de mogelijkheid te bepalen dat de toezichthouder
van betaalinstellingen die uit hoofde van het recht tot vestiging via agenten op hun grondgebied werkzaam zijn, en
waarvan het hoofdkantoor zich in een andere lidstaat bevindt, kunnen verlangen dat zij een centraal contactpunt op
hun grondgebied aanwijzen, om het toezicht op netwerken
van agenten door bevoegde autoriteiten te faciliteren. Met
het oog op een zo efficiënt mogelijk toezicht, wordt van
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deze lidstaatoptie gebruik gemaakt. Met deze bepaling is
zoveel mogelijk aangesloten bij de Implementatiewet vierde
anti-witwasrichtlijn die een soortgelijke bepaling bevat. De
Commissie komt met technische standaarden over criteria
aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer het
passend is een centraal contactpunt aan te wijzen en welke
taken dit contactpunt dient te hebben.
Kamerstuk 34.813, nr. 11
11) De leden van de D66-fractie constateren dat de implementatiedatum niet behaald zal worden. De Nederlandsche
Bank (DNB) heeft in het rondetafelgesprek van
15 november 2017 over PSD II gewaarschuwd dat dienstverleners hierdoor geneigd zullen zijn een vergunning in
een ander land aan te vragen en dat hierdoor toezicht op
deze dienstverleners wordt bemoeilijkt. Ziet de regering
deze beweging naar andere EU-lidstaten ook? Deelt het
kabinet de mening van DNB over het toezicht?
Indien een betaalinstelling in een andere lidstaat een vergunning aanvraagt, betekent dit dat haar hoofdkantoor zich
in die lidstaat moet bevinden en dat ten minste een deel
van haar dienstverlening in die lidstaat wordt uitgevoerd.
Dit maakt het minder aantrekkelijk om uit te wijken naar
een andere lidstaat. De consequentie van vestiging in een
andere lidstaat is dat de betaalinstelling in die lidstaat
onder toezicht komt te staan en moet voldoen aan de eisen
die PSD II stelt. Het toezicht op betaaldienstverleners wordt
met PSD II versterkt en geharmoniseerd. De harmoniserende werking die de implementatie van PSD II door de
lidstaten met zich mee brengt, garandeert een bepaald
(minimum)niveau van eisen, waardoor het toezicht inhoudelijk in alle lidstaten aan dezelfde eisen gebonden is. De
regering heeft vooralsnog geen signalen ontvangen dat
betaaldienstverleners daadwerkelijk uitwijken naar andere
lidstaten. Daarnaast stelt EBA een centraal register op,
waarin alle vrijgestelde en vergunninghoudende partijen
worden geregistreerd. PSD II maakt tevens mogelijk dat
informatie kan worden uitgewisseld tussen toezichthouders.
De regering meent dat PSD II voldoende voorwaarden
bevat voor een goede samenwerking tussen toezichthouders, zodat het toezicht voortdurend gewaarborgd is.
12) De leden van de D66-fractie willen weten welke waarborgen er zijn om te verzekeren dat de kwaliteit van het
toezicht tussen EU-lidstaten niet in die mate verschilt dat
het voor aanbieders reden kan zijn een land te verkiezen
waar toezicht als minder intensief kan worden ervaren?
Alle lidstaten zijn gehouden dezelfde richtlijnbepalingen van
PSD II in nationale regelgeving te implementeren. PSD II
regelt, met uitzondering van de lidstaatopties, maximumharmonisatie, waardoor lidstaten deze bepalingen niet
afwijkend mogen implementeren en geen strengere eisen
mogen stellen. Afwijking is alleen mogelijk indien er sprake
is van een lidstaatoptie of als de richtlijn de lidstaat een
keuze biedt (dit is bijvoorbeeld het geval bij de te hanteren
methode voor het berekenen van het eigen vermogen van
een betaalinstelling). Bij de implementatie van PSD II is de
regering, overeenkomstig de Aanwijzingen van de regelge-

ving,70 zoveel mogelijk uitgegaan van zuivere implementatie. Dit betekent dat Nederland voldoet aan de eisen van
PSD II en in beginsel geen gebruik maakt van lidstaatopties, tenzij hier gegronde redenen voor zijn. Vanwege de
maximumharmonisatie die PSD II voorschrijft, is uitwijken
naar een lidstaat met minder strenge eisen dan Nederland
niet waarschijnlijk. Verder is van belang dat de EBA de taak
heeft om harmonisatie van het toezicht op PSD II te bevorderen. De richtlijn regelt bijvoorbeeld dat in geval een in
een andere lidstaat gevestigde betaaldienstverlener in
Nederland betaaldiensten wil aanbieden, de toezichthouder
van de lidstaat van ontvangst, in dit geval DNB, maatregelen kan nemen als een betaaldienstverlener niet voldoet
aan de eisen van PSD II. DNB kan in dergelijke situaties zo
nodig de European Banking Authority (hierna: EBA) verzoeken om bijstand te verlenen.
14) De leden van de SP-fractie beseffen dat de komende
jaren vele derde partijen in Europa een vergunning zullen
aanvragen om bancaire diensten te mogen aanbieden.
Deze leden vragen de regering of zij de vergroting van de
reikwijdte van deze richtlijn ten opzichte van PSD I kan
verklaren, gezien de grote zorgen die consumenten hebben
over deze regeling.
Sinds de vaststelling van PSD I zijn er nieuwe soorten
betaaldiensten ontstaan, vooral op het gebied van internetbetalingen. Met name de betaalinitiatiediensten op het
gebied van elektronische handel zijn geëvolueerd. Daarnaast is, dankzij technologische ontwikkelingen, de afgelopen jaren ook een aantal aanvullende diensten ontstaan,
zoals rekeninginformatiediensten. Deze diensten zijn nu
niet gereguleerd. PSD II leidt ertoe dat deze partijen aan
dezelfde eisen voor vergunningverlening moeten voldoen
en onder toezicht komen te staan. Tevens waarborgt PSD
II de continuïteit in de markt, doordat bestaande en nieuwe
dienstverleners hun diensten kunnen aanbieden in een
duidelijk en geharmoniseerd regelgevingskader. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin de nieuwe betaaldiensten ongereguleerd zijn en niet onder toezicht staan,
zijn betaaldienstgebruikers onder PSD II daarmee beter
beschermd.
Kamerstuk 34.813, nr. 12
Dit onderdeel voorziet in de eerste plaats in de toevoeging
van een viertal leden aan artikel 2:3e Wft, welke zien op de
situatie waarin een in een andere lidstaat gevestigde betaaldienstverlener in Nederland haar diensten wil aanbieden middels een bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten, al dan niet door tussenkomst van een
betaaldienstagent. In dat geval rust op de Nederlandsche
Bank de verplichting om de daarop betrekking hebbende
gegevens van de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat te beoordelen en aan die instantie te melden als
er redelijke gronden tot ongerustheid zijn wat betreft witwassen van geld of financiering van terrorisme. Deze situatie vormt de tegenhanger van de situatie waarin een in
Nederland gevestigde betaaldienstverlener haar diensten
via een bijkantoor of door middel van het verrichten van
70
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diensten wil aanbieden in een andere lidstaat. Beide situaties worden geregeld in artikel 28 van PSD II. De eerstgenoemde situatie, waarin een in een andere lidstaat gevestigde betaaldienstverlener in Nederland haar diensten wil
aanbieden, is ten onrechte niet opgenomen in het wetsvoorstel. Deze omissie wordt met deze wijziging hersteld.
De tweede situatie, waarin een in Nederland gevestigde
betaaldienstverlener haar diensten wil aanbieden in een
andere lidstaat, is reeds opgenomen in het in het wetsvoorstel gewijzigde artikel 2:106a.
Verder is in het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 2:3e, tweede lid, Wft ten onrechte niet opgenomen dat
het centrale contactpunt moet voldoen aan de eisen van de
technische reguleringsnormen waar artikel 29, vijfde lid,
van de richtlijn naar verwijst. De regeling van het centrale
contactpunt is thans opgenomen in de voorgestelde leden
vijf en zes van artikel 2:3e. In het voorgestelde vijfde lid is
alsnog een verwijzing naar artikel 29, vijfde lid, van de
richtlijn opgenomen.

§ 2.2.0.4 Betaaldienstverleners met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:3f
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden:
a. in Nederland het bedrijf van betaaldienstverlener uit te oefenen;
b. vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van betaaldienstverlener uit te oefenen in een andere
lidstaat.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen die voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank een
door de Nederlandsche Bank op grond
van dit deel verleende vergunning hebben, voor zover het aan hen ingevolge
die vergunning is toegestaan betaaldiensten te verlenen.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
In artikel 2:3e eerste lid, is een verbod opgenomen voor
ondernemingen die hun zetel hebben in een niet-lidstaat. In
de richtlijn betaaldiensten wordt hier niet expliciet over
gesproken, maar na artikel 4, eerste lid, artikel 5, aanhef,
artikel 10, eerste lid, laatste volzin, en artikel 29 van de
richtlijn in ogenschouw genomen te hebben, kan alleen
maar tot de conclusie worden gekomen dat ondernemingen
met zetel in een nietlidstaat geen vergunning kunnen aanvragen en vervolgens ook geen betaaldiensten mogen
verlenen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze diensten wel
te mogen aanbieden:
a. het verbod is niet van toepassing op kredietinstellingen, zijnde banken en elektronischgeldinstellingen,
waarbij overigens ook geen onderscheid gemaakt
wordt naar de status van de kredietinstelling zoals is
toegelicht bij artikel 2:3a;
b. een onderneming met zetel in een niet-lidstaat kan
een rechtspersoon oprichten in een van de lidstaten
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en daar een vergunning aanvragen.

Afdeling 2.2.0a. Uitoefenen van het
bedrijf van bewaarder71

Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 3.2. Bewaarder
De wijzigingsrichtlijn bepaalt dat een beheerder voor elke
door hem beheerde icbe één onafhankelijke bewaarder
dient aan te stellen die verantwoordelijk is voor de toezichttaken en controletaken, die hij uitvoert in het belang van de
icbe en de deelnemers in de icbe. De belangrijkste taak
van de icbe-bewaarder is het bewaren van de activa van de
icbe. De bewaarder houdt alle financiële instrumenten in
bewaring die kunnen worden geregistreerd op een financiele-instrumentenrekening. Daarnaast houdt de icbebewaarder een register bij van activa waarvan de bewaarder heeft vastgesteld dat de icbe de eigenaar is. Verder
dient de bewaarder de kasstromen van de icbe te controleren en specifieke toezichttaken uit te voeren.
De wijzigingsrichtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om te
bepalen welke instellingen als bewaarder mogen optreden.
Een bank, een centrale bank of een instelling die onder
meer aan prudentiële regelgeving is onderworpen en onder
permanent toezicht staat kan op grond van de richtlijn
optreden als bewaarder. In onderhavig wetsvoorstel is
bepaald dat alleen een bank, beleggingsonderneming of
een andere instelling die aan prudentiële regelgeving voldoet kan optreden als bewaarder. De in Nederland bij
icbe’s toegestane «stichting bewaarder» kan daardoor
blijven functioneren als bewaarder in de zin van de Wet op
het financieel toezicht (Wft), wanneer deze bewaarder
verder aan alle eisen die gelden voor de bewaarder uit
hoofde van onderhavig wetsvoorstel voldoet (onder andere
de eigen vermogenseis en de artikelen omtrent de bedrijfsvoering).
Verder wordt in de wijzigingsrichtlijn geregeld dat de bewaarder aansprakelijk is voor verlies van financiële instrumenten, tenzij sprake is van overmacht. Een bewaarder is
bij verlies van een in bewaring gehouden financieel instrument verplicht een gelijkwaardig financieel instrument of
71

In zijn Nieuwsbrief AIFMD van April 2016 zegt de AFM: “Op
23 juli 2014 is de UCITS V-Richtlijn (Richtlijn 2014/91/EU,
hierna: UCITS V) aangenomen. UCITS V wijzigt de regels
voor UCITS-beheerders, vooral op de volgende onderwerpen:
beloning, bewaring van activa, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheid van de bewaarder en hergebruik van activa. Ten aanzien van de inrichting en structuur van het beloningsbeleid zijn de UCITS-beheerders (tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald) aan dezelfde voorwaarden onderworpen als
AIFM’s. Het is de verwachting dat ook voor andere onderwerpen een convergerende uitleg of invulling aan de gehanteerde begrippen wordt gegeven. UCITS V kan ook voor AIFM’s
van belang zijn, in het bijzonder omdat - tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald - de Nederlandse wet- en regelgeving geen
onderscheid meer zal maken tussen abi’s beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s of
UCITS) voor wat betreft de inrichting van de bewaarfunctie
voor activa. Hierdoor zullen de eisen die voor icbe’s worden
gesteld aan de bewaarfunctie zo veel mogelijk gelijk worden
getrokken met die van abi’s. De UCITS V-Richtlijn is per 18
maart 2016 in Nederland in werking getreden.
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het overeenkomstige bedrag aan de icbe terug te geven.
De bewaarder kan zijn aansprakelijkheid voor verlies van
de in bewaring gegeven financiële instrumenten jegens de
icbe niet beperken of uitsluiten. Bedingen in een overeenkomst in strijd hiermee zijn nietig. De bewaarder is alleen
aansprakelijk jegens de icbe voor andere verliezen dan
financiële instrumenten indien hij door opzet of nalatigheid
niet voldoet aan het ingevolge de Wft bepaalde. De bewaarder mag de in bewaring gegeven activa niet hergebruiken tenzij het hergebruik voor rekening van de icbe
gebeurt en aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo
moet de transactie worden gedekt door een liquide zekerheid van hoge kwaliteit die door de icbe wordt ontvangen
door middel van overdracht onder bijzondere titel.
De wijzigingsrichtlijn bevat eveneens regels met betrekking
tot het uitbesteden van werkzaamheden door de bewaarder. Een bewaarder kan een deel van zijn werkzaamheden
laten uitvoeren door een derde. Onder bepaalde voorwaarden kan de bewaarder zijn taken uitbesteden aan een
derde. Deze derde mag vervolgens deze bewaartaken ook
uitbesteden aan een andere bewaarder. De aangestelde
bewaarder blijft te allen tijde richting de icbe en de deelnemers verantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden.
De bewaarder kan zijn aansprakelijkheid niet contractueel
uitsluiten. Het uitbesteden van de bewaartaak aan een
derde mag niet met de bedoeling de regels van de Wft te
ontlopen. De bewaarder mag bovendien geen brievenbusmaatschappij worden. Tevens moet de bewaarder kunnen
aantonen dat een objectieve reden bestaat de bewaartaken
uit te besteden. Een bewaarder kan bijvoorbeeld kennis
hebben ten aanzien van het bewaren van bepaalde activa
in een specifiek land. De bewaarder moet voordat hij taken
uitbesteedt aan een derde onderzoeken of de derde partij
kan voldoen aan de eisen van de Wft. De bewaarder zal
hierop doorlopend toezicht dienen te houden.
Kamerstuk 34.322, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen wat de lidstaatopties in
de richtlijn zijn en van welke lidstaatopties Nederland wel of
niet gebruikt maakt en waarom. Diezelfde leden vragen van
welke lidstaatopties andere EU-landen wel of niet gebruik
maken. Voorts vragen zij op welke punten de implementatiewet verder gaat dan de wijziging van de richtlijn icbe’s en
waarom.
De wijzigingsrichtlijn72 bevat één lidstaatoptie. Artikel 1,
zesde lid, van de wijzigingsrichtlijn (artikel 23, derde lid, van
de richtlijn icbe’s73) bepaalt dat de lidstaten mogen voorschrijven welke instellingen als bewaarder mogen optreden. In de Implementatiewet wordt voorgesteld gebruik te
72

73

Richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees parlement en de
Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid
en sancties betreft (PbEU 2014, L 257).
De gewijzigde richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees
parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU 2009, L 302).
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maken van deze lidstaatoptie en wordt voorgesteld dat
naast een bank ook een andere rechtspersoon die een
vergunning heeft gekregen en aan prudentiële regelgeving
voldoet kan optreden als bewaarder. In Nederland bewaart
vaak de zogenaamde «stichting bewaarder» de activa van
een icbe. Door gebruik te maken van bovengenoemde
lidstaatoptie kan de «stichting bewaarder» blijven functioneren als bewaarder in de zin van de Wet op het financieel
toezicht (Wft), wanneer deze bewaarder een vergunning
aanvraagt en aan alle eisen die gelden voor de bewaarder
uit hoofde van onderhavig wetsvoorstel voldoet (onder
andere de eigen vermogenseis en de artikelen omtrent de
bedrijfsvoering). Naar verwachting zullen het Verenigd
Koninkrijk en Polen ook gebruik maken van de lidstaatoptie
dat een andere rechtspersoon dan de nationale centrale
bank of een bank kan optreden als bewaarder. De Nederlandsche Bank (DNB) treedt in Nederland op dit moment
niet op als bewaarder en is dit ook in de toekomst niet van
plan, daarom is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om de nationale centrale bank als bewaarder aan te wijzen.
Andere landen, waar de centrale bank wel als bewaarder
optreedt, maken mogelijk wel gebruik van deze mogelijkheid. Verder strekt de Implementatiewet uitsluitend tot
implementatie van de wijzigingsrichtlijn.
Wel is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de artikelen die betrekking hebben op de bewaarder van een beleggingsinstelling samen te voegen met de artikelen die betrekking hebben op de bewaarder van een icbe, de eisen
zijn hierdoor niet inhoudelijk gewijzigd. Er zijn geen nationale koppen opgenomen.
De leden van de VVD-fractie vragen welke andere entiteiten kunnen optreden als bewaarder naast een bank, beleggingsonderneming of een andere instelling. Voorts vragen
zij waarom daarvoor niet is gekozen en waarom er niet
voor is gekozen om de nationale centrale bank als bewaarder te laten optreden dan wel waarom andere landen dat
mogelijk wel doen.
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het
antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie
over het wel of niet gebruik maken van de lidstaatopties.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de richtlijn
niet toestaat dat een bewaarder de aansprakelijkheid kan
beperken of uitsluiten. Voorts vragen diezelfde leden waarom er een verschil is tussen de wijzigingsrichtlijn en de
richtlijn beheerders alternatieve beleggingsinstellingen op
het punt van de aansprakelijkheid en het hergebruik van in
bewaring gegeven activa.
Doel van de wijzigingsrichtlijn is onder meer om het vertrouwen van de niet-professionele belegger in icbe’s te
vergroten door het verscherpen van de regels betreffende
de taken en aansprakelijkheid van de bewaarder. Aangezien beheerders van icbe’s zich vooral richten op de nietprofessionele belegger vond de Europese Commissie het
niet raadzaam om de bewaarder toe te staan zijn aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. Het verschil op het
punt van de aansprakelijkheid en het hergebruik van in
bewaring gegeven activa tussen de wijzigingsrichtlijn en de
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
is gelegen in het feit dat de beheerder van icbe’s zich voor-
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al richt tot de niet-professionele belegger, die in het algemeen meer dient te worden beschermd, terwijl de beheerder van een (alternatieve) beleggingsinstelling zich vooral
richt tot de professionele belegger.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom een vergunningplicht voor het uitoefenen van het bedrijf van bewaarder in deze richtlijn nuttig en nodig is en waarom niet kon
worden volstaan met algemene regels. Verder vragen zij
voor welk probleem specifiek de vergunningplicht een
oplossing is.
Op dit moment is de bewaarder niet zelfstandig vergunningplichtig. De beheerder dient in zijn aanvraag voor een
vergunning aan te tonen dat de bewaarder voldoet aan de
regels in de Wft. Hierdoor kan worden afgevraagd of de
beheerder naast de bewaarder verantwoordelijk is voor het
door de bewaarder voldoen aan de regels van de Wft. Nu
de bewaarder zelfstandig vergunningplichtig wordt (zoals
de richtlijn voorschrijft), kan de AFM direct toezicht houden
op de bewaarder en ook handhavend optreden richting de
bewaarder zelf. De taken van de bewaarder worden bovendien uitgebreid waardoor het toezicht op de bewaarder
zal worden geïntensiveerd. Het direct kunnen toezicht
houden op de bewaarder is derhalve een groot voordeel.
De leden van de VVD-fractie geven verder aan dat de
bewaarders jaarlijks bijdragen aan de kosten van het doorlopend toezicht van de AFM (€ 6.500) en De Nederlandsche Bank (€ 2.000) en vragen in hoeverre het hier gaat
om nieuwe aanvullende kosten ten opzichte van de eerste
richtlijn. Verder vragen zij wat de AFM en DNB nu precies
(extra) doen als het gaat om het doorlopend toezicht in de
nieuwe situatie en wat de AFM en DNB tot nu toe deden
met betrekking tot bewaarders.
De taken van de bewaarder worden door de wijzigingsrichtlijn uitgebreid, dit betekent dat met name voor de AFM het
doorlopend toezicht op de bewaarder ook meer toezichtcapaciteit zal vergen. Naast het bewaren van de activa wordt
de bewaarder ook belast met het controleren van de kasstromen van de icbe en het uitvoeren van specifieke toezichttaken. De AFM dient tijdens het doorlopend toezicht te
controleren of de bewaarder deze taken goed uitoefent en
blijvend voldoet aan de vergunningeisen en overige voorwaarden die aan de bewaarder worden gesteld (zie met
name paragraaf 4.3.1.4e van de Implementatiewet wijziging
richtlijn icbe’s en paragraaf 10.3.2.3 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). DNB controleert op dit moment of de bewaarder voldoet aan de minimum eigen vermogen eis en of de bedrijfsvoering van de
bewaarder zodanig is ingericht dat (financiële) risico’s
worden beheerst (artikel 3:17, derde lid, van de Wft). Het
doorlopend toezicht van DNB zal ook meer toezichtsinspanning vergen omdat de hoogte van het eigen vermogen
minimaal € 730.000 is, maar ook hoger kan zijn indien het
bedrag als berekend overeenkomstig artikel 315 of 317 van
de verordening kapitaalvereisten hoger is dan € 730.000. In
het laatste geval dient de bewaarder het hogere bedrag als
eigen vermogen aan te houden.
De leden van de PvdA-fractie geven aan het een goede
ontwikkeling te vinden dat een beheerder straks voor elke
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door hem beheerde icbe één onafhankelijke bewaarder
dient aan te stellen en dat voor het uitoefenen van het
bedrijf van bewaarder een vergunning van de AFM verplicht is. De leden van de PvdA-fractie vragen wat deze
wijziging materieel betekent.
De leden vragen of door de wijzigingsrichtlijn veel nieuwe
bewaarders moeten worden aangewezen en hoeveel vergunningen naar verwachting zullen worden aangevraagd.
Tenslotte vragen diezelfde leden in welke situaties het
hergebruik van activa ten goede komt aan de icbe en in het
belang is van de deelnemers.
Op grond van de Wft dient een beheerder van een icbe
voor elke door hem beheerde icbe een onafhankelijke
bewaarder aan te stellen. Hierin verandert de wijzigingsrichtlijn niets. De zelfstandige vergunningplicht voor de
bewaarder betekent dat de AFM niet langer via de beheerder de bewaarder hoeft te toetsen. Naar verwachting zullen
ongeveer tien bewaarders een vergunning aanvragen. Er
zijn op dit moment vijf bewaarders van icbe’s met zetel in
Nederland actief en naar verwachting zullen nog vijf nieuwe
bewaarders het bedrijf van bewaarder willen uitoefenen en
daarvoor een vergunning aanvragen. De bewaarder mag
de in bewaring gegeven activa niet hergebruiken tenzij het
hergebruik voor rekening van de icbe gebeurt en aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan. Hergebruik van de
activa kan in het belang zijn van de deelnemers indien de
opbrengst van het hergebruik van de activa geheel of
gedeeltelijk ten goede komt aan de icbe en de deelnemers.
De leden van de SP-fractie vragen of er een maximum is
aan het aantal schijven waarover de bewaartaken van de
bewaarder van een icbe mogen worden uitbesteed. Verder
horen zij graag of er criteria verbonden zijn aan het uitbesteden aan een derde, bijvoorbeeld door middel van eisen
waar de derde partij aan moet voldoen. Tevens vragen
diezelfde leden of een derde partij zich in een ander land
mag bevinden dan de bewaarder en of hier potentieel
risico’s aan verbonden zijn.
Er is geen maximum verbonden aan het aantal schijven
waarover de bewaartaken van een bewaarder van een icbe
mogen worden uitbesteed.
De wijzigingsrichtlijn bevat voorwaarden waaronder een
bewaarder bepaalde taken mag uitbesteden en stelt eisen
waaraan de derde partij dient te voldoen. De bewaarder
mag bijvoorbeeld taken uitsluitend aan een derde uitbesteden indien daarvoor een objectieve reden bestaat en de
derde beschikt over structuren en de deskundigheid die
adequaat zijn voor en evenredig zijn met de aard en de
complexiteit van de aan hem toevertrouwde activa van de
icbe (zie artikel 22bis van de richtlijn icbe’s).
Een derde mag zich in een ander land bevinden dan de
bewaarder die zijn taken uitbesteed. Hieraan zijn potentiële
risico’s verbonden; daarom kan een bewaarder alleen
taken uitbesteden aan een derde in een derde land indien
het derde land vereist dat bepaalde financiële instrumenten
in bewaring dienen te worden genomen door een lokale
entiteit. Tevens dienen beleggers in de icbe voorafgaand
aan hun belegging hierover te worden geïnformeerd en
dient de beheerder van de icbe de bewaarder te hebben
opgedragen om de bewaring van de financiële instrumenten aan de lokale entiteit in het derde land uit te besteden.
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Verder vragen de leden van de SP-fractie welke veranderingen er optreden in de mogelijke nieuwe situatie ten
opzichte van de oude situatie met betrekking tot de taken
van de bewaarder. Voorts vragen zij of de regering kan
onderbouwen waarom de nationale Centrale Bank niet als
entiteit is aangewezen die als bewaarder kan optreden en
of in andere lidstaten de nationale Centrale Banken wel als
bewaarders kunnen optreden.
De taken van de bewaarder worden door de wijzigingsrichtlijn uitgebreid.
Naast het bewaren van de activa ten behoeve van de
deelnemers in de icbe dient de bewaarder in de nieuwe
situatie ook de kasstromen van de icbe te controleren en
specifieke toezichttaken uit te voeren. Zie voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe taken van de bewaarder
artikel 1, vierde lid, van de wijzigingsrichtlijn (artikel 22,
derde tot en met vijfde lid, van de richtlijn icbe’s).
De nationale centrale bank is niet als entiteit aangewezen
die als bewaarder kan optreden omdat DNB op dit moment
niet optreedt als bewaarder en dit ook in de toekomst niet
wil doen. Andere lidstaten waar de nationale centrale bank
wel optreedt als bewaarder wijzen mogelijk de nationale
centrale bank wel aan als entiteit die als bewaarder kan
optreden.
De leden van de SP-fractie vragen zich verder af wat precies moet worden verstaan onder «andersoortige bewaarders». Daarbij horen zij graag wat precies de winst is bij het
toestaan van uitvoeren van bewaartaken door andersoortige bewaarders bij bepaalde categorieën beleggingsinstellingen.
Het begrip «andersoortige bewaarder» wordt alleen gebruikt voor bewaarders van bepaalde beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen.74 Onder «andersoortige bewaarders» worden andere entiteiten verstaan
dan banken of beleggingsondernemingen die eveneens
kunnen optreden als bewaarder van bepaalde closed-end
beleggingsinstellingen die over het algemeen niet beleggen
in activa die in bewaring moeten worden gegeven (denk
aan vastgoed of schepen) of die over het algemeen beleggen in ondernemingen met als doel om controle te verwerven (bijvoorbeeld private equity fondsen). Een trustkantoor
dat onder toezicht valt van DNB zou als alternatieve bewaarder van dergelijke beleggingsinstellingen kunnen
optreden. Aangezien ten tijde van de totstandkoming van
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen geen banken of beleggingsondernemingen actief
waren die zich richtten op beleggingsinstellingen die niet in
financiële instrumenten beleggen is voorzien in een andere
categorie entiteiten die als bewaarder kunnen optreden.
De leden van de SP-fractie vragen aan de regering in
74

Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees parlement en de
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging
van de richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PbEU
2011, L 174).
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hoeverre de AFM-vergunning van eenzelfde strekking is als
de vergunning van de ECB dan wel DNB en of de vergunning van de ECB dan wel DNB voor de juiste waarborgen
zorgt aangaande het bewaren van financiële activa.
In beginsel geldt voor bewaarders na de implementatie van
de wijzigingsrichtlijn een vergunningplicht. De uitzondering
van de vergunningplicht is opgenomen voor banken en
beleggingsondernemingen (die aan bepaalde prudentiële
eisen voldoen) indien zij een vergunning hebben (van de
ECB respectievelijk DNB) en voor zover het ingevolge die
vergunning is toegestaan als nevendienst financiële instrumenten te bewaren. In artikel 2:3i van de Wft is opgenomen aan welke eisen een bewaarder bij de vergunningaanvraag dient te voldoen. Deze vergunningeisen komen
grotendeels overeen met de vergunningeisen die gelden
voor banken respectievelijk beleggingsondernemingen. De
geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers en
medebeleidsbepalers is reeds getoetst door de ECB dan
wel DNB bij het verlenen van de vergunning. Bovendien
dienen banken en beleggingsondernemingen te voldoen
aan strengere prudentiële eisen dan bewaarders. Indien
het op basis van de vergunning mogelijk is om als nevendienst financiële instrumenten te bewaren zal de ECB
respectievelijk DNB bij de vergunningaanvraag ook dienen
na te gaan of de bedrijfsvoering van de bank daarvoor
voldoende is ingericht.
Kortom de vergunningeisen komen zodanig overeen dat
het overbodig wordt geacht om een soortgelijke toets te
laten uitvoeren door de AFM.
De AFM kan tijdens het doorlopend toezicht toetsen of de
bank of beleggingsonderneming met betrekking tot de
bewaartaken doorlopend voldoet aan de regels in de Wft
die gericht zijn tot de bewaarder. Zo wordt bewerkstelligd
dat aan dezelfde waarborgen voor het bewaren van financiële activa wordt voldaan door banken of beleggingsondernemingen als door bewaarders, die geen bank of beleggingsonderneming zijn.
De leden van de SP-fractie en de leden van de VVD-fractie
vragen of de regering kan aangeven wat de overwegingen
waren om voor te schrijven dat de bewaarder geen brievenbusmaatschappij mag worden en of dit direct voortvloeit
uit de richtlijn of specifiek Nederlandse regelgeving is.
Artikel 1, vierde lid, van de wijzigingsrichtlijn (artikel 22bis
van de richtlijn icbe’s) bepaalt dat de bewaarder de taken
genoemd in artikel 22, derde en vierde lid, van de richtlijn
icbe’s niet mag uitbesteden. De bewaarder mag alleen het
bewaren van de activa uitbesteden. Uitbesteding van deze
taken is slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden
(artikel 1, vijfde lid, van de wijzigingsrichtlijn (artikel 22bis
van de richtlijn icbe’s)). Er moet bijvoorbeeld een objectieve
reden zijn voor het uitbesteden van de bewaartaken en het
uitbesteden van bewaartaken mag niet plaatsvinden met de
bedoeling de regels van de Wft te ontlopen. Uit de wijzigingsrichtlijn vloeit derhalve voort dat de bewaarder niet al
zijn taken mag uitbesteden en dus geen brievenbusmaatschappij mag worden.
Tenslotte vragen de leden van de SP-fractie wat valt onder
een externe gebeurtenis en of die lijst uitputtend is.
Een bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen
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dat het verlies van een in bewaring genomen financieel
instrument het gevolg is van een externe gebeurtenis
waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan
de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen (zie het gewijzigde artikel 24,
eerste lid, tweede alinea, van de richtlijn icbe’s). Van een
dergelijke externe gebeurtenis kan bijvoorbeeld sprake zijn
als computersystemen uitvallen door een brand, overstroming of aardbeving. Dit is geen uitputtende lijst.

opgenomen in twee aparte paragrafen. De implementatie
van de wijzigingsrichtlijn wordt aangegrepen om deze twee
regimes waar mogelijk samen te voegen en op te nemen in
een nieuwe paragraaf 4.3.1.4e. Hierdoor kunnen de artikelen 4:37f tot en met 4:37i van de Wft die zijn gericht tot de
bewaarder van beleggingsinstellingen komen te vervallen.
Tevens vervallen de artikelen 4:43, 4:57 tot en met 4:57b
van de Wft die zijn gericht tot de bewaarder van icbe’s.

De leden van de PVV-fractie stellen vast dat een bewaarder onder bepaalde voorwaarden zijn taken mag uitbesteden aan een derde, die vervolgens ook zijn bewaartaken
mag uitbesteden aan een andere bewaarder. De leden
vragen of de regering hierop kan ingaan en om welke
voorwaarden het hier gaat. Voorts vragen diezelfde leden
zich af hoe zal worden voorkomen dat hiermee verantwoordelijkheid wordt afgeschoven.
De bewaarder mag uitsluitend de in artikel 22, vijfde lid, van
de richtlijn icbe’s genoemde taken uitbesteden indien er
een objectieve reden bestaat om de taken uit te besteden.
Verder is de uitbesteding onderworpen aan strikte vereisten
met betrekking tot de geschiktheid van de derde aan wie de
taken worden uitbesteed (zie artikel 22bis, derde lid, richtlijn icbe’s). De bewaarder dient bovendien met de nodige
bekwaamheid, zorg en zorgvuldigheid de derde aan wie
taken worden uitbesteed te selecteren, aan te stellen en
doorlopend te controleren. De derde mag vervolgens onder
dezelfde voorwaarden zijn bewaartaken uitbesteden aan
een andere derde. De bewaarder die zijn taken uitbesteedt
blijft echter verantwoordelijk voor naleving van de voorschriften van de Wft en kan
bovendien zijn aansprakelijkheid voor verlies van financiële
instrumenten niet uitsluiten.
De leden van de CDA-fractie vragen of het gegeven dat
een bewaarder zijn aansprakelijkheid voor verlies van de in
bewaring gegeven financiële instrumenten jegens de icbe
niet kan beperken of uitsluiten, ook betekent dat een bewaarder zijn aansprakelijkheid niet kan verzekeren.
Dat de bewaarder zijn aansprakelijkheid voor verlies van de
in bewaring gegeven financiële instrumenten jegens de
icbe niet kan beperken of uitsluiten betekent niet dat de
bewaarder zijn aansprakelijkheid niet kan verzekeren. Zie
ook overweging 29 bij de wijzigingsrichtlijn waarin is bepaald dat een bewaarder niet mag worden belet regelingen
te treffen voor het dekken van schade en verlies veroorzaakt aan de icbe of aan de deelnemers van de icbe. Deze
regelingen mogen er niet toe leiden dat de aansprakelijkheid van de bewaarder wordt gewijzigd of uitgesloten.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 4. Introductie van een aparte paragraaf voor bewaarders
De wijzigingsrichtlijn sluit voor wat betreft de regels voor de
bewaarder grotendeels aan bij de regels in de richtlijn
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.2 Alleen
op het punt van de aansprakelijkheid van de bewaarder en
het hergebruiken van in bewaring gegeven activa door de
bewaarder zijn er verschillen tussen de richtlijnen. Op dit
moment zijn de regels ten aanzien van bewaarders van
beleggingsinstellingen en bewaarders van icbe’s in de Wft
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§ 2.2.0A.1. Vergunningplicht en -eisen
voor bewaarders met zetel in Nederland
en zetel buiten Nederland
Artikel 2:3g 75 76
75

76

Artikel IV van de Implementatiewet UCITS V (Stb. 2016, nr.
91), zoals gewijzigd door art. V van de Herstelwet financiele
markten 2017 (Stb. 2017, nr. 235) bepaalt dat op bewaarders
die voor 18 maart 2016 zijn aangesteld door een beheerder
van een beleggingsinstelling of icbe blijft, in uitzondering op
het bepaalde bij of krachtens de artt. 2:3g, 3:53 en 4:14, lid 2,
aanhef en sub a, Wft, t/m 17 maart 2018 van toepassing het
bepaalde bij of krachtens artt. 3:53 en 4:14, lid 2, aanhef en
onderdeel a, Wft, zoals die artikelen luidden op 17 maart
2016.
Dit werd in kamerstuk 34.322, nr. 3 als volgt toegelicht: “Een
bewaarder die voor 18 maart 2016 is aangesteld door een
beheerder van een belegginginstelling of icbe hoeft pas op 18
maart 2018 over een vergunning te beschikken. Op deze manier heeft met name de huidige stichting bewaarder twee jaar
de tijd om te voldoen aan de zwaardere prudentiële eisen en
de eisen omtrent de bedrijfsvoering.” Uit de nota naar aanleiding van het verslag (kamerstuk 34.322, nr. 6) blijkt dat hierover een vraag is gesteld: “De leden van de VVD-fractie merken op dat de huidige stichting bewaarder twee jaar de tijd
krijgt om te voldoen aan de zwaardere prudentiële eisen en
de eisen omtrent de bedrijfsvoering. Zij vragen wat wordt bedoeld met de «huidige stichting bewaarder». Verder vragen
diezelfde leden voor wie en hoe de prudentiële eisen veranderen en hoe de eisen omtrent de bedrijfsvoering meer of anders veranderen dan vermeld in de wet en memorie van toelichting.” Het antwoord van de minister van Financiën luidde:
“Beheerders van icbe’s die beleggen in financiële instrumenten maken vaak gebruik van een stichting die als bewaarder
optreedt. Deze stichting dient op dit moment een minimum
eigen vermogen te hebben van € 125.000. In het Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe’s wordt opgenomen dat een
bewaarder een minimum eigen vermogen dient te hebben
van € 750.000 of een bedrag als berekend overeenkomstig
artikel 315 of 317 van de verordening kapitaalvereisten indien
dat bedrag hoger is. Naast het bewaren van de activa worden
de taken van de bewaarder uitgebreid. Zo dient de bewaarder
ook de kasstromen van de icbe te controleren en specifieke
toezichttaken uit te voeren. Deze nieuwe taken kunnen leiden
tot noodzakelijke aanpassingen van de bedrijfsvoering van de
bewaarder.”
De aanpassing door art. V van de Herstelwet financiele markten 2017 werd in kamerstuk 34.634, nr. 3 als volgt toegelicht:
“Dit artikel ziet in een aanpassing van artikel IV van de Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s, omdat het overgangsrecht voor be-waarders die voor 18 maart 2016 zijn aangesteld door een beheerder van een beleggingsinstelling of icbe
niet alleen betrekking dient te hebben op de vergunningplicht
maar ook op de doorlopende eigenvermogenseis en de eisen
omtrent de bedrijfsvoering. Aangege-ven wordt dat een bewaarder die voor 18 maart 2016 is aangesteld door een beheerder van een beleggingsinstelling of icbe pas op 18 maart
2018 over een vergunning dient te beschikken en dient te
voldoen aan de zwaardere eigen vermogenseis zoals opgenomen in artikel 3:53 en de eisen omtrent de bedrijfsvoering
gebaseerd op artikel 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel a.
De huidige stichting bewaarder heeft derhalve twee jaar de
tijd om te voldoen aan de zwaardere prudentiële eisen en de
verdergaande eisen omtrent de bedrijfsvoering.” (red.)
Art. 1d, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:3g, lid
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1. Het is verboden zonder een daartoe door
de Autoriteit Financiële Markten verleende
vergunning in Nederland het bedrijf van
bewaarder uit te oefenen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen:
a. waaraan voor het uitoefenen van het
bedrijf van bank een vergunning als
bedoeld in artikel 2:11 is verleend of
waaraan het ingevolge paragraaf
2.2.2.2 is toegestaan in Nederland het
bedrijf van bank uit te oefenen, voor
zover het ingevolge de vergunning is
toegestaan de werkzaamheden bewaarneming en beheer van effecten te
verrichten;
b. waaraan voor het uitoefenen van het
bedrijf van beleggingsonderneming
een vergunning als bedoeld in artikel
2:96 is verleend of waaraan het ingevolge paragraaf 2.2.12.2 is toegestaan
in Nederland beleggingsdiensten te
verlenen of beleggingsactiviteiten te
verrichten, voor zover:
1°. de beleggingsonderneming beschikt
over een minimum eigen vermogen
als bedoeld in artikel 28, tweede lid,
van de richtlijn kapitaalvereisten;
2°. voldoet aan hoofdstuk 1 van deel 3
van de verordening kapitaalvereisten; en
3°. het ingevolge de vergunning is toegestaan de nevendienst bewaring
en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met
inbegrip van bewaarneming en
daarmee samenhangende diensten
zoals contanten- of zekerhedenbeheer te verrichten.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
De artikelen 2:3g en 2:3h implementeren het gewijzigde
artikel 23, tweede lid, onderdeel c, van de richtlijn icbe’s. In
artikel 23, tweede lid, onderdeel c, is bepaald dat een
bewaarder een andere rechtspersoon kan zijn (naast bij1, van de wet is vrijgesteld entiteiten voorzover zij (a) optreden als bewaarder van beleggingsinstellingen waarvan door
de deelnemers gedurende 5 jaar vanaf het tijdstip waarop de
rechten van deelneming voor het eerst zijn verworven geen
recht tot inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming
kan worden uitgeoefend en de beleggingsinstellingen (1°)
overeenkomstig hun beleggingsbeleid over het algemeen niet
beleggen in activa die in bewaring moeten worden gegeven;
of (2°) over het algemeen beleggen in uitgevende instellingen
en niet-beursgenoteerde uitgevende instellingen om controle
als bedoeld in artt. 4:37q en 4:37w, Wft in deze instellingen te
verkrijgen; (b) de taken als bewaarder verrichten in het kader
van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening; en (c) in het kader
van de in onderdeel b bedoelde beroeps- of bedrijfsuitoefening verplicht zijn zich in te schrijven in een wettelijk erkend
beroepsregister of moeten voldoen aan regelgeving inzake de
beroepsmoraal (red.).
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voorbeeld een bank) waaraan een vergunning is verleend
om bewaartaken uit te oefenen en die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Derhalve bepaalt artikel 2:3g, eerste lid
(in combinatie met artikel 4:62n, onderdeel a) dat het
rechtspersonen niet is toegestaan om in Nederland zonder
vergunning van de AFM het bedrijf uit te oefenen van bewaarder. Aangezien de bewaarder zelfstandig vergunningplichtig is, zal de AFM niet langer via de beheerder de
bewaarder toetsen.
In de vergunning kan de AFM aangeven dat de bewaarder
de activa van een icbe’s mag bewaren of kan de AFM
aangeven met betrekking tot welke categorieën belegginginstellingen de bewaarder de activa mag bewaren. Aangezien bewaarders geen gebruik kunnen maken van het
zogenaamde Europees paspoort is het voor een bewaarder
uit een andere lidstaat niet toegestaan om zonder vergunning van de AFM vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van bewaarder uit te oefenen. In artikel
2:3g, tweede lid, is een uitzondering van de vergunningplicht opgenomen voor banken en beleggingsondernemingen (die aan bepaalde prudentiële eisen voldoen) indien zij
een vergunning hebben (van de ECB respectievelijk DNB)
en voor zover het ingevolge die vergunning is toegestaan
als nevendienst financiële instrumenten te bewaren. Een
bank of beleggingsonderneming met zetel in een andere
lidstaat kan derhalve ook vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor het bedrijf van bewaarder uitoefenen. De bank of
beleggingsonderneming dient met betrekking tot de bewaartaken doorlopend te voldoen aan de regels die gericht
zijn tot de bewaarder.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat voor banken met
zetel in een aan de bankenunie deelnemende lidstaat sinds
de inwerkingtreding van de verordening bankentoezicht6
een gewijzigde procedure geldt voor de vestiging van een
bijkantoor of het verrichten van diensten naar een andere,
aan de bankenunie deelnemende lidstaat (in dit geval naar
Nederland). De notificatieprocedure is gewijzigd in een
bezwaarprocedure (ja, tenzij- principe) en de mogelijkheid
tot het stellen van nadere voorwaarden door de toezichthouder van de lidstaat van ontvangst is daardoor komen te
vervallen.7 Paragraaf 2.2.2.2 blijft wel onverminderd van
toepassing op banken met zetel in een niet aan de bankenunie deelnemende lidstaat die vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor het bedrijf van bewaarder willen uitoefenen in Nederland.
Artikel 2:3h bepaalt dat bij ministeriële regeling vrijstelling
kan worden geregeld van artikel 2:3g, eerste lid. Bij ministeriële regeling zal worden opgenomen dat bewaarders van
bepaalde beleggingsinstellingen zijn vrijgesteld van artikel
2:3g. Het gaat om beleggingsinstellingen die minstens vijf
jaar closed end zijn en daarnaast binnen één van de twee
volgende categorieën vallen: 1. beleggingsinstellingen die
in het algemeen niet beleggen in activa die in bewaring
moeten worden gegeven (denk aan vastgoed of schepen
als activa die niet in bewaring hoeven te worden gegeven);
2. beleggingsinstellingen die over het algemeen beleggen
in ondernemingen met als doel om controle te verwerven.
In artikel 2:3i wordt aangegeven aan welke eisen moet
worden voldaan om een vergunning voor het uitoefenen
van het bedrijf van bewaarder te verkrijgen waarbij wordt
verwezen naar de artikelen waaraan ook tijdens het lopend
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toezicht moet worden voldaan. Een bewaarder dient onder
meer een adequaat beleid en adequate procedures vast te
stellen om te garanderen dat de entiteit, inclusief zijn bestuurders en werknemers, de verplichtingen uit de Wft kan
nakomen. Tevens dient de entiteit doeltreffende organisatorische en administratieve procedures te hanteren om belangenconflicten te voorkomen. Bij algemene maatregel
van bestuur wordt aangegeven welke gegevens moeten
worden verstrekt bij de aanvraag van de vergunning.
Kamerstuk 34.322, nr. 6
Artikelen 2:3g en 2:3h
De leden van de VVD-fractie vragen waarom bewaarders
niet gebruik kunnen maken van het zogenaamde Europees
paspoort. Voorts vragen diezelfde leden hoeveel bedrijven
vallen onder de uitzondering van de vergunningplicht voor
banken en beleggingsondernemingen die al een vergunning van de ECB respectievelijk DNB hebben en ingevolge
die vergunning als nevendienst financiële instrumenten
mogen bewaren.
Verder vragen zij waarom de vrijstellingen van artikel 2:3g
die nu al bekend zijn, gelet op de memorie van toelichting,
worden opgenomen in een ministeriële regeling en niet
gewoon al in de wet en waarom de ministeriële regeling
niet alleen wordt gebruikt om eventuele aanvullende uitzonderingen te bepalen.
In de wijzigingsrichtlijn is niet voorzien in een Europees
paspoort voor bewaarders. Er is één bank met zetel in
Nederland die een bankvergunning heeft en ingevolge die
vergunning als nevendienst financiële instrumenten bewaart en drie banken die het bedrijf van bewaarder via een
bijkantoor in Nederland uitoefenen. Ten aanzien van de
vrijstelling van artikel 2:3g is aangesloten bij de huidige
systematiek van de Wft. Het Deel Markttoegang financiële
ondernemingen van de Wft bevat per vergunningplichtige
activiteit een artikel met een grondslag om bij ministeriële
regeling een vrijstelling te regelen van de desbetreffende
vergunningplicht. Derhalve is de vrijstelling van artikel 2:3g
net als de vrijstelling van andere vergunningplichten opgenomen in de Vrijstellingsregeling Wft.
Artikel 2:3h
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden geregeld van artikel 2:3g, eerste lid.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
Zie ook de toelichting bij art. 2:3g (red.).
Artikel 2:3i
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bewaarder indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid en vakbekwaamheid
van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
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c. artikel 4:11, eerste en derde lid, met betrekking tot het beleid met betrekking
tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 4:14, eerste en tweede lid, onderdelen a en b, met betrekking tot de
inrichting van de bedrijfsvoering; en
f. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
Zie ook de toelichting bij art. 2:3g (red.).

Afdeling 2.2.1 Uitoefenen van bedrijf
van clearinginstelling
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Met de invoering van de Wet op het financieel toezicht
wordt een direct wettelijk toezicht op alle clearinginstellingen geïntroduceerd. Dit voorstel is aangekondigd bij brief
d.d. 5 april 200177, alsmede in de memorie van toelichting
bij de begroting van het ministerie van Financiën voor het
jaar 2003.78 Aanvankelijk was het voornemen om een
separaat wetsvoorstel te dier zake in te dienen, waarbij de
Wtk 1992 en de Wte 1995 zouden worden gewijzigd. Een
dergelijk wetsvoorstel is op 29 maart 2004 voor advies aan
de Raad van State gezonden. In zijn advies, gedateerd 28
mei 2004, besteedt de Raad van State aandacht aan de
verhouding tussen dat wetsvoorstel en de Wet op het financieel toezicht. In het bijzonder vraagt de Raad van
State of het wel nodig en wenselijk is de Wtk 1992 en de
Wte 1995 te wijzigen vóór de afronding van de Wet op het
financieel toezicht, mede gelet op de omvang en ingewikkeldheid van dat traject. De Raad adviseert in de toelichting
bij dat wetsvoorstel te motiveren welke dringende reden er
is om het wetsvoorstel met betrekking tot het toezicht op
clearinginstellingen niet in te passen in het Wft-project. In
aanvulling daarop merk ik op dat indiening van dat wetsvoorstel ertoe zou hebben geleid dat de toezichthouders
nadere regels hadden moeten opstellen die plaats zouden
hebben moeten maken voor algemene maatregelen van
bestuur en toezichthouderregels die betrekkelijk korte tijd
nadien op grond van de Wet op het financieel toezicht
worden gegeven. Dat zou dus een inspanning hebben
gevergd die zou hebben geleid tot regels die slechts kort in
werking zouden zijn geweest. Mede naar aanleiding van
het advies van de Raad van State en ter voorkoming van
werkzaamheden die tot regelgeving zouden hebben geleid
die slechts kortstondig in werking zou zijn geweest, is
besloten het separate wetsvoorstel inzake toezicht op
clearinginstellingen niet in te dienen bij de Tweede Kamer.
In plaats daarvan worden de regels inzake toezicht op
clearinginstellingen direct geïntegreerd in het Deel Pruden77
78

Kamerstuk 27.400 IXB, nr. 28.
Kamerstuk 28.600, hoofdstuk IXB, nr. 2, p. 50.
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tieel toezicht en het Deel Gedragstoezicht. Deze beslissing
is genomen nadat de thans voorliggende nota van wijziging
voor advies aan de Raad van State was gezonden. Bij de
regeling van het toezicht op clearinginstellingen in de thans
voorliggende nota van wijziging, in het Deel Gedragstoezicht en in de toelichtingen daarop is ook met andere opmerkingen van de Raad van State rekening gehouden.
In dit deel en het deel Gedragstoezicht wordt een direct
wettelijk toezicht door DNB en AFM op alle clearinginstellingen ingevoerd. De lacunes die zich in het huidige toezicht voordoen – waarop hieronder wordt ingegaan – worden opgevuld.
De rol van clearinginstellingen in het afwikkelproces van
effectentransacties kan als volgt worden toegelicht. De
individuele belegger die beursgenoteerde financiële instrumenten wil kopen of verkopen kan niet zelf handelen op
een effectenbeurs. Hij dient zich te wenden tot – wat in de
huidige wettelijke terminologie nog heet – een tot een
effectenbeurs toegelaten instelling. Tot een effectenbeurs
toegelaten instellingen handelen op deze beurs met elkaar,
al dan niet voor of namens cliënten. Voor de afwikkeling
van de transacties – levering van de financiële instrumenten en betaling van de koopprijs – is de centrale tegenpartij
in het leven geroepen. Vroeger sloten de toegelaten instellingen rechtsreeks met de centrale tegenpartij overeenkomsten waarvan de essentialia (hoeveelheid, soort, prijs)
dezelfde waren als de essentialia van de overeenkomsten
die de toegelaten instellingen onderling hadden gesloten.
De centrale tegenpartij trad in de rechten en verplichtingen
van de verkoper ten opzichte van de koper en van de koper
ten opzichte van de verkoper, als ware de centrale tegenpartij zelf de verkoper onderscheidenlijk de koper. De centrale tegenpartij liep daarbij het risico dat de toegelaten
instelling haar verplichting niet kon nakomen. Dat had een
grote kettingreactie teweeg kunnen brengen. Indien, bijvoorbeeld, de toegelaten instelling van de verkoper haar
verplichting niet kon nakomen, kreeg de centrale tegenpartij de verhandelde financiële instrumenten niet, maar moest
zij deze wel leveren aan de toegelaten instelling van de
koper. Teneinde dat risico tegen te gaan, is tussen het
niveau van de toegelaten instellingen en de centrale tegenpartij een nieuwe laag gecreëerd van instellingen die in het
spraakgebruik “clearing members” of “clearinginstellingen”
worden genoemd. Aldus komt de centrale tegenpartij niet
rechtstreeks in contact met de toegelaten instellingen. De
clearinginstelling vervult dus de functie van buffer tussen
enerzijds de toegelaten instellingen en anderzijds de centrale tegenpartij. De clearinginstelling is in zijn hoedanigheid van clearinginstelling uitsluitend belast met de afwikkeling van de transacties met betrekking tot financiële
instrumenten via de centrale tegenpartij. Wel is het mogelijk
dat een financiële onderneming in de ene hoedanigheid
handelt op de beurs en in een andere hoedanigheid, namelijk die van clearinginstelling, die transacties afwikkelt.
Het huidige toezicht op clearinginstellingen vertoont lacunes: soms is er in het geheel geen toezicht, soms is het
toezicht slechts indirect, en soms is het slechts contractueel geregeld en niet wettelijk. Bovendien wordt het contractuele toezicht niet door een onafhankelijke toezichthouder
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uitgeoefend. Die situatie zou worden voortgezet indien
geen regels met betrekking tot clearinginstellingen worden
ingevoerd. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de
lacunes in het toezicht op clearinginstellingen in de situatie
die zou ontstaan indien geen nadere regels worden ingevoerd.
Clearinginstellingen zijn noch op grond van Europese
richtlijnen, noch op grond van de Nederlandse toezichtwetgeving vergunningplichtig. Een wettelijk toezichtkader dat is
afgestemd op de specifieke aard van het clearingbedrijf
ontbreekt. Het huidige toezicht op de clearinginstellingen
vindt in Nederland plaats door Euronext Amsterdam (gedragstoezicht) en Clearnet S.A. (prudentieel toezicht) en is
contractueel van aard. Om de juiste proporties van de hiaat
in het wettelijke clearingspecifieke toezicht te schetsen,
moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende
categorieën clearinginstellingen.
1) De eerste categorie clearinginstellingen zijn clearinginstellingen die tevens bank zijn, waaronder banken
die zorg dragen voor de clearing van de transacties
die zij in hun hoedanigheid van toegelaten instelling
hebben verricht. Deze instellingen zijn verplicht op
grond van het Deel Prudentieel toezicht een vergunning van DNB te hebben om het bedrijf van bank te
mogen uitoefenen. DNB oefent prudentieel toezicht uit
op de activiteiten van banken. Zonder nadere regelgeving is dit toezicht echter niet op de clearingactiviteiten
toegespitst. De AFM oefent het gedragstoezicht uit.
Zonder nadere regelgeving is dit toezicht echter
evenmin toegespitst op clearingactiviteiten.
2) De tweede categorie clearinginstellingen bestaat uit
clearinginstellingen die tevens beleggingsonderneming zijn. Dergelijke instellingen zullen op basis van
het Deel Gedragstoezicht een vergunning van de AFM
moeten hebben om het bedrijf van beleggingsonderneming te mogen uitoefenen. Zij vallen tevens onder
het prudentiële toezicht van DNB. Zoals hierboven
aangegeven zijn beide soorten toezicht zonder nadere
regelgeving niet toegespitst op clearingactiviteiten.
3) Ten slotte zijn er clearinginstellingen die noch bank
noch beleggingsonderneming zijn. Deze worden in de
praktijk ook wel “specialised firms” genoemd. In de
praktijk betreft het instellingen die deel uitmaken van
een groep aan het hoofd waarvan een bank of beleggingsonderneming staat. Indien aan het hoofd een
bank staat, houdt DNB indirect toezicht op deze instellingen. Dit indirecte toezicht is zonder nadere regelgeving evenmin toegespitst op clearingactiviteiten. De
eisen inzake gedragstoezicht gelden niet, noch direct,
noch indirect.
Bovendien moet worden bedacht dat thans Euronext (gedrags-) en Clearnet S.A. (prudentieel) toezicht uitoefenen
op clearinginstellingen. Clearinginstellingen zijn leden van
deze organisaties. Er zou een spanningsveld kunnen bestaan tussen het lidmaatschap van de clearinginstellingen
en het toezicht.
Indien in het wetsvoorstel geen nadere regels zouden
worden opgenomen met betrekking tot clearinginstellingen,
zouden de hierboven genoemde lacunes in het toezicht
blijven bestaan.
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Het systeem waarbij de centrale instelling niet direct handelt met de toegelaten instellingen staat of valt met de mate
van soliditeit van de clearinginstellingen. Daarom moeten
aan de clearinginstellingen hoge kapitaaleisen en eisen
met betrekking tot een adequaat risicobeheersingsysteem
worden gesteld. Daarnaast is het van belang dat clearinginstellingen aan gedragseisen voldoen. In de huidige situatie stelt de centrale tegenpartij deze eisen en houdt zij
toezicht op de naleving daarvan. Het is zuiverder en juister
dat dit toezicht wettelijk wordt geregeld en dat het toezicht
door onafhankelijke toezichthouders wordt uitgeoefend.
Indien een clearinginstelling haar financiële verplichtingen
niet kan nakomen, is het gevaar groot dat de gevolgen zich
voortplanten door het systeem. Het aantal clearinginstellingen is klein in verhouding tot het aantal door hen gesloten
overeenkomsten. Als gevolg van het feit dat het aantal
marktpartijen kleiner is dan in het “normale” bedrijfsleven,
kan in geval van een financieel probleem van een clearinginstelling een kettingreactie worden veroorzaakt die vele
malen groter is dan in het normale bedrijfsleven. Daarenboven geldt dat het hier een handel betreft die vele malen
intensiever is dan in het normale bedrijfsleven. Financiële
instrumenten die worden gekocht kunnen snel daarna weer
worden verkocht aan een derde, die op zijn beurt de financiële instrumenten ook weer kan doorverkopen, en zo
voort. De gevolgen van het niet kunnen nakomen van een
verplichting door een clearinginstelling kunnen zich dan ook
veel sneller voortplanten door de financiële markt dan een
deconfiture in het normale bedrijfsleven. Bovendien betreft
het hier een sector waarvan de aantasting zeer schadelijk
zou zijn voor de financiële stabiliteit. Het belang van de
stabiliteit van de financiële markten is zo groot en heeft een
zo verstrekkende invloed op het functioneren van de economie dat er sprake is van een publiek belang. De overheid
dient de bescherming daarvan als haar taak op te vatten,
gelijk zij dat ook heeft gedaan bij de bescherming van de
soliditeit van in het bijzonder banken, waar niet alleen het
belang van de consumentenbescherming maar ook de
stabiliteit van de financiële markt een belangrijke rol speelt.
Nadrukkelijk zij opgemerkt dat het thans voorliggende deel
de soliditeit en de continuïteit van de clearinginstellingen
beoogt te bevorderen, niet omwille van de clearinginstelling
zelf, maar omwille van de stabiliteit van het gehele financiele stelsel. Het belang dat het wetsvoorstel beoogt te beschermen overstijgt het belang van de individuele clearinginstelling verre. In die zin is een clearinginstelling niet op
één lijn te stellen met een willekeurige privaatrechtelijke
onderneming met de bedrijfsuitoefening waarvan de overheid in beginsel geen bemoeienis behoort te hebben. Ten
aanzien van “gewone” ondernemingen geldt dat een deconfiture in beginsel de verwerkelijking van het bedrijfsrisico is, die weliswaar ongewenste gevolgen kan hebben
maar die niet noopt tot toezicht. Een zelfde houding ten
aanzien van clearinginstellingen zou niet duiden op een
adequate taakopvatting van de overheid.
Hierbij zij opgemerkt dat het bedingen van verbintenissenrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheid door clearinginstellingen het risico van een deconfiture onvoldoende
wegneemt, en nog minder het risico dat een dergelijke
financieel falen zich door het afwikkelsysteem voortplant.
Ook bij andere financiële ondernemingen geldt dat zij ver-
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bintenisrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheid kunnen bedingen, maar dat is geen reden geweest om ten
aanzien van die andere financiële ondernemingen van
toezicht af te zien. Men mag er niet voetstoots vanuit gaan
dat partijen het systeem zo opzetten dat het alle mogelijke
bepalingen bevat om verbintenisrechtelijke of goederenrechtelijke zekerheid te bieden. Voorstelbaar is dat een
onderneming hogere risico’s accepteert en dat compenseert door hogere kosten in rekening te brengen. Er kan
een zeker spanningsveld bestaan tussen het winstoogmerk
van een clearinginstelling en de soliditeiteisen die hij zich
zichzelf vrijwillig oplegt. Verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheden maken wettelijk toezicht niet minder
noodzakelijk. Dat geldt niet alleen voor clearinginstellingen,
maar ook voor andere financiële ondernemingen waarop
reeds toezicht wordt uitgeoefend. Bovendien zou er een
spanningsveld kunnen bestaan tussen enerzijds de contractuele relatie tussen de beurs en de clearinginstellingen
en anderzijds het toezicht dat door de beurs op de clearinginstellingen wordt gehouden. Deze minder wenselijke omstandigheden worden niet geredresseerd door verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheden. Daarenboven geldt dat het in te voeren toezicht op clearinginstellingen ook aspecten omvat die niet zozeer de verhouding
betreffen met andere clearinginstellingen, als wel de eigen
interne organisatie van een clearinginstelling, zoals het
hebben van een zodanige bedrijfsvoering dat adequaat de
posities van de wederpartijen worden bijgehouden. De
minder goede bedrijfsvoering is niet met verbintenisrechtelijke of goederenrechtelijke zekerheden te ondervangen.
Hoewel het primaire toezichtdoel is gelegen in de soliditeit
en continuïteit van clearinginstellingen, is onderkend dat
het functioneren als clearinginstelling een aantal gedragstypische elementen in zich heeft. Dit betreft in het bijzonder
aspecten van marktintegriteit (zogeheten “chinese walls”,
privé-beleggingtransacties), maar ook toegankelijkheid, informatievoorziening aan professionele cliënten en zorgvuldige dienstverlening. Deze aspecten zullen in het deel Gedragstoezicht worden geregeld.
Internationaal wordt aan dit onderwerp veel aandacht besteed. In dit verband zij gewezen op de aanbevelingen van
het ‘Committee on Payment and Settlement Systems’
(CPSS) van de Bank for international settlements en de Inernational Organisation of Securities Commissions (IOSCO) voor afwikkelsystemen voor financiële instrumenten.79
Weliswaar zien deze aanbevelingen, gelijk de Raad van
State in zijn advies van 28 mei 2004 opmerkt, primair op de
afwikkeling van effectentransacties (levering en afwikkeling), maar dat neemt niet weg dat ook in de aanbevelingen
van het CPSS (§ 1.2) wordt gewezen op het gevaar dat
een probleem bij “any of the institutions that perform critical
functions in the settlement process” – waartoe een clearinginstelling moet worden gerekend – verstrekkende gevolgen kan hebben. In de nieuwe Recommendations for
79

Bank for international settlements (Committee on Payment
and Settlement Systems), en International Organisation of
securities Commissions (Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions), Recommendations for securities settlement systems, Basel, November
2001, http://www.bis.org/publ/cpss46.pdf.

© R.E. Batten januari 2020

Central Counterparties van IOSCO/CPSS worden nationale
autoriteiten uitgenodigd om te bezien of hun “overall regulatory framework in their risk management policies and procedures of clearing participants (in het Nederlands: clearinginstellingen) effectively address the issues and concerns
underlying certain of these recommendations”.
In de thans voorliggende nota van wijziging wordt geen
toezicht op de centrale tegenpartij voorgesteld. Dit zal later
worden geregeld in het Deel Toezicht infrastructuur, zoals
ik heb medegedeeld bij brief d.d. 17 februari 2004.80 In de
huidige situatie wordt reeds toezicht gehouden op afwikkelsystemen. De AFM en DNB houden gezamenlijk indirect
toezicht op effectenafwikkelsystemen, via het aan de beurserkenning op grond van het Deel Gedragstoezicht verbonden Toezichtskader Clearing & Settlement Euronext. In
een eerdere brief mijnerzijds81 heb ik u medegedeeld dat
de situatie van indirect toezicht van de AFM en DNB niet
langer geschikt wordt geacht.
In de hierboven genoemde brief d.d. 5 april 200182 is opgemerkt dat het toezicht op clearinginstellingen vorm zou
kunnen worden gegeven naar voorbeeld van de regeling
die van toepassing is op kredietinstellingen die het effectenbedrijf uitoefenen. In die brief zijn daarvan de volgende
kenmerken genoemd:
– vergunningplicht en bedrijfseconomisch toezicht op
grond van de Wtk 1992;
– regulering van het effectenbedrijf op grond van de Wte
1995, met vrijstelling van de Wte-vergunningplicht;
– afstemming ten aanzien van toezichtprocedures en
uitvoeringsregels.
In de thans voorliggende nota van wijziging leiden deze
uitgangspunten ertoe dat een financiële onderneming die
het bedrijf van clearinginstelling uitoefent een vergunning
op grond van het Deel Prudentieel toezicht moet hebben.
Een bank die tevens het bedrijf van clearinginstelling uitoefent en die reeds een vergunning voor het uitoefenen van
het bedrijf van bank heeft behoeft niet een aparte vergunning voor de uitoefening van bedrijf van clearinginstelling te
hebben. De specialised firm en de beleggingsonderneming
dienen een vergunning voor het verrichten van clearingactiviteiten te hebben. Dat betekent dat de beleggingsonderneming die tevens het clearingbedrijf uitoefent twee vergunningen dient te hebben: één op grond van het Deel
Prudentieel toezicht, verleend door DNB, en één op grond
van het Deel Gedragstoezicht, verleend door de AFM. Op
een financiële onderneming die het bedrijf van clearinginstelling uitoefent wordt prudentieel toezicht uitgeoefend
door DNB en gedragstoezicht door de AFM. Daarbij is het
irrelevant of de financiële onderneming daarnaast bank,
beleggingsonderneming dan wel geen andere financiële
onderneming is. Een en ander past in het functionele toezichtmodel dat de aanleiding is voor de herziening van het
toezicht in het algemeen.
Bij het opstellen van de bepalingen met betrekking tot
toezicht op clearinginstellingen is als uitgangspunt genomen dat overlappingen in het toezicht moeten worden
80
81
82

Kamerstuk 28 122, nr. 19.
Brief d.d. 5 april 2001, Kamerstuk 27.400 IXB, nr. 28.
Brief d.d. 5 april 2001, Kamerstuk 27.400 IXB, nr. 28.
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vermeden en dat de toename van de administratieve lasten
voor de clearinginstellingen zo gering mogelijk dient te zijn.
Zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de in dit
wetsvoorstel voor andere financiële ondernemingen geregelde toezichtstructuren.
Resumerend: het onderdeel betreffende clearinginstellingen van de thans voorliggende nota van wijziging voegt in
concreto het volgende toe:
1. Banken
– Op een bank die het bedrijf van clearinginstelling uitoefent, zal een op dat bedrijf toegespitst prudentieel toezicht worden uitgeoefend door DNB.
– Op een bank die het bedrijf van clearinginstelling uitoefent, zal een op dat bedrijf toegespitst gedragstoezicht
worden uitgeoefend door de AFM.
– Het contractuele toezicht door de beurs wordt vervangen door een wettelijk toezicht door de AFM en DNB.
2. Beleggingsondernemingen
– Een beleggingsonderneming die het bedrijf van clearinginstelling uitoefent zal een vergunning van DNB
voor het uitoefenen van het clearingbedrijf moeten
hebben, naast een vergunning voor het verrichten van
effectenactiviteiten.
– Op een beleggingsonderneming die het bedrijf van
clearinginstelling uitoefent, zal een op dat bedrijf toegespitst prudentieel toezicht worden uitgeoefend door
DNB.
– Op een beleggingsonderneming die het bedrijf van
clearinginstelling uitoefent, zal een op dat bedrijf toegespitst gedragstoezicht worden uitgeoefend door de
AFM.
– Het contractuele toezicht door de beurs wordt vervangen door een wettelijk toezicht door de AFM en DNB.
3. Specialised firms
– Een specialised firm zal een vergunning moeten hebben voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling.
– DNB zal direct prudentieel toezicht uitoefenen.
– Bovendien zal het door DNB uitgeoefende toezicht
toegespitst zijn op de uitoefening van het bedrijf van
clearinginstelling.
– De AFM zal direct gedragstoezicht uitoefenen op specialised firms.

gunningplichtig is. Het betekent dat, indien een bank tevens
het bedrijf van clearinginstelling uitoefent en dit niet door de
vergunning is uitgesloten, andere lidstaten clearing door die
bank niet aan additionele eisen mogen onderwerpen. In
alle lidstaten staat het uitoefenen van het clearingbedrijf
door een bank onder een vorm van toezicht: hetzij een
clearingspecifiek toezicht, hetzij een breed toezicht waarin
clearing wordt betrokken. Een en ander leidt ertoe dat
Nederland een bank uit een andere lidstaat niet aan een
vergunningplicht, noch aan toezicht kan onderwerpen wat
betreft clearingactiviteiten die de bank wenst uit te oefenen
door middel van een bijkantoor in Nederland, tenzij clearing
is uitgesloten van de in die andere lidstaat verleende vergunning. Ten aanzien van dienstverrichting naar Nederland
door een bank met zetel in een andere lidstaat, geldt hetzelfde.
Ten aanzien van banken met zetel in een staat die geen
lidstaat is, geldt het volgende. Zij dienen een vergunning te
hebben voor het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling door middel van een in Nederland gelegen bijkantoor. Oefent een dergelijke bank hier het bedrijf van bank
uit door middel van een bijkantoor, dan heeft hij geen separate vergunning nodig voor het uitoefenen van het bedrijf
van clearinginstelling. Een clearingvergunning is niet vereist indien de clearinginstelling haar zetel heeft in een staat
die is aangewezen door de minister. De minister kan staten
aanwijzen waar toezicht op het uitoefenen van het bedrijf
van clearinginstelling wordt uitgeoefend dat in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die
deze wet beoogt te beschermen.
Het is een clearinginstelling met zetel in een staat die geen
lidstaat is verboden diensten te verrichten naar Nederland,
tenzij zij DNB van dat voornemen kennis geeft, en zij voldoet aan, kort gezegd, eisen met betrekking tot bedrijfsvoering en solvabiliteit. Hierop gelden twee uitzonderingen. De
regel geldt niet voor een bank die een vergunning heeft
voor het uitoefenen van het bedrijf van bank door middel
van een in Nederland gelegen bijkantoor. De regel geldt
evenmin voor clearinginstellingen met zetel in een door de
minister aangewezen Staat. Een clearinginstelling verricht
diensten naar Nederland indien zij overeenkomsten cleart
die zijn gesloten op een op grond van dit wetsvoorstel
erkende markt in financiële instrumenten.

Met betrekking tot de grensoverschrijdende aspecten wordt
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds banken en
anderzijds beleggingsondernemingen en specialised firms.

2. Beleggingsondernemingen en specialised firms
Aangezien het bedrijf van clearinginstelling dat wordt uitgeoefend door beleggingsondernemingen en specialised
firms niet een bedrijf is ten aanzien waarvan communautaire voorschriften gelden, is de regeling van de verhouding
met andere staten aan het nationale recht van lidstaten
overgelaten. Nu communautaire voorschriften ontbreken, is
er geen sprake van wederzijdse erkenning. In beginsel
gelden voor alle clearinginstellingen, niet zijnde banken,
met zetel buiten Nederland dezelfde regels ten aanzien van
het openen van een bijkantoor in Nederland. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen instellingen met zetel in een
andere lidstaat en instellingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is. Dat betekent dat in beginsel elke clearinginstelling, niet zijnde een bank, die voornemens is het
bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen door middel van
een bijkantoor in Nederland daarvoor een vergunning van

1. Banken
Voor banken is artikel 18 van de richtlijn banken van belang, dat bepaalt dat de lidstaten de in de bij die richtlijn
behorende bijlage voorkomende werkzaamheden op hun
grondgebied moeten toelaten, mits deze worden verricht
door een bank waaraan door de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van herkomst een vergunning is verleend, waarop door hen toezicht wordt gehouden, en deze werkzaamheden onder de vergunning vallen.
Clearing wordt als zodanig niet in de bedoelde bijlage
genoemd, maar vormt een combinatie van in de bijlage
genoemde elementen. Dit betekent niet dat clearing als
zodanig een activiteit is die op grond van een richtlijn ver-
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DNB behoeft en onder toezicht staat van DNB en de AFM.
In de praktijk zijn er staten waar een vorm van toezicht op
clearinginstellingen wordt uitgeoefend dat naar Nederlandse maatstaven adequaat is. Het toezicht in deze staten
biedt in voldoende mate waarborgen ten aanzien van de
belangen die het wetsvoorstel beoogt te beschermen, ook
ten aanzien van belangen in verband met het bijkantoor in
Nederland. Indien een clearinginstelling met zetel in een
staat waar dergelijk adequaat toezicht wordt uitgeoefend
het bedrijf van clearinginstelling in Nederland wil uitoefenen
door middel van een bijkantoor is het niet nodig dat ook de
Nederlandse wet een vergunning zou eisen en ook de
Nederlandse toezichthouder toezicht uitoefent. Dat zou niet
alleen tot overbodige administratieve lasten voor de desbetreffende clearinginstelling leiden, maar het zou ook de
toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de Nederlandse beurs verminderen zonder dat daardoor betere waarborgen voor de financiële stabiliteit ontstaan. In een systeem waarbij andere staten kunnen worden aangewezen
als staten met een adequaat toezicht behoudt Nederland
zelf de controle over welke staten wel en welke staten niet
aan de Nederlandse maatstaven voldoen. In het geval
waarin een staat is aangewezen als een staat met adequaat toezicht en het toezicht naar het oordeel van de
minister niet langer voldoet aan de Nederlandse maatstaven, kan de aanwijzing worden ingetrokken.
Zoals reeds opgemerkt heeft de Raad van State op 28 mei
2004 advies gegeven met betrekking tot een wetsvoorstel
waarvan nadien is besloten dat het niet wordt ingediend in
de Tweede Kamer. Bij de regeling van het toezicht op
clearinginstellingen in het thans voorliggende deel en in het
Deel Gedragstoezicht is rekening gehouden met het advies
van de Raad van State.
Bij de voorbereiding van het oorspronkelijke wetsvoorstel
zijn de AFM en DNB betrokken, die ook advies hebben
gegeven met betrekking tot een bijna definitief concept.
Ook heeft informeel overleg met Euronext plaatsgevonden.
Voorts is een aantal organisaties direct benaderd met het
verzoek advies te geven. Een advies is ontvangen van de
NVB. Voorts is hetzelfde concept op de internetpagina van
het ministerie van Financiën gepubliceerd met de uitnodiging commentaar te geven. Sommige belanghebbenden
zijn schriftelijk gewezen op deze uitnodiging. Twee commentaren zijn ontvangen, één van de clearinginstelling Kas
Bank, en één van mr. R. Smits, advocaat te Amsterdam.
Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste punten van
deze adviezen.
De AFM heeft positief geadviseerd. DNB meent dat de
berekening van de administratieve lasten in het voor advies
gezonden concept aan de lage kant is. In de thans voorliggende nota van toelichting is de berekening herzien aan de
hand van een andere, meer recente rekenmethode. Ten
opzichte van het voor advies aan DNB gezonden concept
is het uiteindelijke bedrag aan administratieve lasten verhoogd. Voorts noemt DNB als aandachtspunt dat op grond
van dit wetsvoorstel niet alleen DNB als prudentieel toezichthouder, maar ook de AFM als gedragstoezichthouder
een vergunning voor clearingactiviteiten kan afgeven. Deze
situatie doet zich onder de thans voorliggende nota van
wijziging niet meer voor. In de systematiek van het wets-
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voorstel treedt nog maar één toezichthouder op als vergunningverlenende instantie ten aanzien van ondernemingen die het bedrijf van clearinginstelling uit willen oefenen.
Aangezien het primaire doel van het toezicht op clearinginstellingen is gelegen in de soliditeit van clearinginstellingen
is dit DNB.
De NVB vroeg zich naar aanleiding van het niet-ingediende
wetsvoorstel af in hoeverre de clearingfunctie onder het
brede gedragstoezicht dient te vallen. De vraag had betrekking op een wijziging van de Wte 1995 maar is ook van
belang in het kader van dit wetsvoorstel. Clearinginstellingen dienen aan de effectentypische gedragsregels van het
Deel Gedragstoezicht financiële markten te voldoen, alsmede aan een aantal algemene gedragsregels zoals neergelegd in andere hoofdstukken van het Deel Gedragstoezicht. Hierbij wordt opgemerkt dat clearinginstellingen
alleen professionele klanten hebben, zodat de gedragsregels inzake de omgang met cliënten slechts ten dele van
toepassing zijn. Het gedragstoezicht op clearinginstellingen
zal omvatten de openbaarheid van de criteria aan de hand
waarvan clearinginstellingen clearingovereenkomsten
willen sluiten, de bedrijfsvoering voor zover deze is afgeleid
van aspecten die in het Deel Gedragstoezicht worden
geregeld, interne voorschriften voor het omgaan met
koersgevoelige informatie en privé-beleggingtransacties,
het voorkomen van belangenverstrengeling ingeval het
bedrijf van clearinginstelling wordt gecombineerd met het
bedrijf van een effectenbedrijf en zorgvuldige behandeling
van cliënten.
Voorts wijst de NVB erop dat Nederlandse clearinginstellingen diensten aanbieden of gaan aanbieden in andere
landen. Opgemerkt wordt dat dit een van de redenen is om
het toezicht op clearinginstellingen in te voeren. De toegang van Nederlandse instellingen tot financiële markten in
het buitenland wordt vergemakkelijkt indien er toezicht op
die instellingen is. Daarmee wordt immers hun soliditeit
vergroot.
De NVB merkt op dat de overeenkomsten tussen LCHClearnet en de clearinginstellingen worden beheerst door
het recht dat van toepassing is op grond van het Verdrag
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst. In de praktijk zal dit Frans recht zijn. Ook de
Kas Bank maakt deze opmerking. Deze opmerking is op
zich juist, maar het antwoord op de vraag welk recht de
overeenkomsten tussen de centrale tegenpartij en de clearinginstellingen beheerst is niet van invloed op de vormgeving van het toezicht op clearinginstellingen.
De opmerkingen van de heer Smits hebben geleid tot
enkele aanpassingen.
Bij het omzetten van de memorie van toelichting op het
wetsvoorstel dat niet is ingediend naar deze toelichting is
rekening gehouden met het advies van de Raad van State,
en de gezamenlijke adviezen van anderen.

§ 2.2.1.1. Vergunningplicht en -eisen
voor clearinginstellingen met zetel in
Nederland
Artikel 2:4
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
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verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
het bedrijf uit te oefenen van clearinginstelling.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen met zetel in
Nederland die voor het uitoefenen van het
bedrijf van bank een door de Europese
Centrale Bank of de Nederlandsche Bank
verleende vergunning hebben.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Op grond van artikel 4 van de richtlijn banken, artikel 1 van
de richtlijn elektronisch geld, artikel 4 van de richtlijn levensverzekeraars en artikel 6 van de eerste richtlijn schadeverzekeraars, mag het bedrijf van bank, elektronisch
geldinstelling, levensverzekeraar, respectievelijk schadeverzekeraar slechts worden uitgeoefend met een vergunning. In artikel 2:4 wordt de vergunningplicht geregeld. Voor
de afzonderlijke ondernemingen is deze plicht thans geregeld in artikel 6 van de Wtk 1992, artikel 11 van de Wtn en
artikel 24 van de Wtv 1993, waarbij zij aangetekend dat de
vergunningplicht voor het bedrijf van clearinginstelling en
het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar niet voortvloeit uit
een Europese richtlijn. Artikel 2:4, eerste lid, bevat, net als
de overeenkomstige bepalingen in de huidige toezichtwetten, een verbodstelsel. Het voorliggende Deel Prudentieel
toezicht bevat in beginsel twee soorten verboden: één voor
financiële ondernemingen met zetel in Nederland en één
voor financiële ondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is. Ten aanzien van clearinginstellingen en
natura-uitvaartverzekeraars wordt geen onderscheid gemaakt tussen financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat en financiële ondernemingen met zetel in
een staat die geen lidstaat is. Daarnaast gelden speciale
regels voor ondernemingen met zetel in een andere lidstaat, waarvoor geen verbodstelsel geldt, maar een stelsel
dat is gebaseerd op “toegestaan … nadat”. Zie daarvoor de
artikelen 2:35 t/m 2:39.
Artikel 2:4 bevat het verbod gericht aan een ieder met zetel
in Nederland om het bedrijf van bank, clearingstelling,
elektronisch geldinstelling of verzekeraar in Nederland uit
te oefenen. Aan het beginsel is niets gewijzigd ten opzichte
van de huidige toezichtwetten. Het is verboden genoemde
bedrijven uit te oefenen, tenzij daartoe een vergunning van
DNB is gekregen. Een gevolg van de fusie van DNB en de
PVK ingevolge de Fusiewet De Nederlandsche Bank N.V.
en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer is dat ook
verzekeraars de vergunning bij DNB moeten aanvragen.
Voor een goed begrip zij opgemerkt dat dochterondernemingen van financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat of in een staat die geen lidstaat is, ondernemingen naar Nederlands recht zijn – voor zover die
dochterondernemingen een zetel in Nederland hebben. Het
verbod van artikel 2:4 is derhalve ook op bedoelde dochterondernemingen van toepassing.
Met het woord “daartoe” in de aanhef is beoogd tot uitdrukking te brengen dat een vergunning, verleend voor een van
de in onderdeel a tot en met f genoemde bedrijven, niet
mag worden gebruikt om één van de andere daar genoemde bedrijven uit te oefenen. Zo mag een onderneming die
een vergunning heeft tot het uitoefenen van het bedrijf van
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levensverzekeraar, niet met die vergunning het bedrijf van
bank uitoefenen.
In beginsel mag een financiële onderneming wel een nietvergunningplichtig bedrijf uitoefenen naast het bedrijf voor
de uitoefening waarvan hij een vergunning heeft gekregen.
Zo heeft een bank geen vergunning nodig voor de uitoefening van bijvoorbeeld reisactiviteiten. Een belangrijke uitzondering daarop wordt echter gemaakt ten aanzien van
elektronisch geldinstellingen in artikel 3:34 en ten aanzien
van verzekeraars, in artikel 3:36, eerste lid. Deze ondernemingen kennen restricties ten aanzien van de toegestane werkzaamheden.
In de artikelen 6 van de Wtk 1992 en 24 van de Wtv 1993
is het verbod niet zodanig geformuleerd dat daaruit een
territoriale begrenzing is af te leiden. Hetzelfde geldt voor
andere verbodsbepalingen in deze wetten. In de artikelen 4
van de Wtb en 3 van de Wte 1995 daarentegen zijn de
woorden “in of vanuit Nederland” opgenomen. In de door
de Nederlandsche Bank opgestelde “Beleidsregels Media
Wtk 1992”83 wordt opgemerkt dat de woorden “in of vanuit
Nederland” ook in de Wtk 1992 moeten worden gelezen.
Dienaangaande wordt het volgende opgemerkt.
Er is aanleiding om prudentieel toezicht uit te oefenen op
financiële ondernemingen die werkzaamheden verrichten
“vanuit” Nederland. Prudentieel toezicht is gericht op de
bescherming van de soliditeit van financiële ondernemingen en op het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële
sector. Die soliditeit en stabiliteit kunnen ook worden beïnvloed door werkzaamheden die in het buitenland worden
verricht. Zo is het opereren vanuit Nederland op een buitenlandse markt door een onderneming met zetel in Nederland van invloed op de financiële positie van die onderneming. Die financiële positie kan weer van invloed zijn op de
Nederlandse financiële markt. Werkzaamheden in het
buitenland raken dus het Nederlandse belang. Om die
reden dient het prudentieel toezicht op een financiële onderneming met zetel in Nederland zich uit te strekken tot de
werkzaamheden van die onderneming in een andere staat.
Ten aanzien van de Wtv 1993 geldt daarenboven het volgende. Het verbod in de Wtv 1993 ziet op het sluiten van
verzekeringen Ook in het voorliggende wetsvoorstel wordt
“levensverzekeraar”, “schadeverzekeraar” en “natura-uitvaartverzekeraar” gedefinieerd met een verwijzing naar het
sluiten van verzekeringen. Indien een verzekeraar met
zetel in Nederland verzekeringen sluit met wederpartijen in
andere staten, oefent zij daarmee het bedrijf van verzekeraar ook “in” Nederland uit. Om deze reden lijkt de hypothese waarin een verzekeraar met zetel in Nederland het
bedrijf van verzekeraar niet mede “in” Nederland uitoefent,
maar uitsluitend “vanuit” Nederland, onbestaanbaar. Voor
de goede orde wordt opgemerkt dat dit niet betekent dat in
artikel 2:4 impliciet de eis wordt gesteld dat het bedrijf in
Nederland wordt uitgeoefend. Bedoeld wordt te zeggen dat,
indien de zetel zich in Nederland bevindt – een voorwaarde
die wel in artikel 2:4 wordt genoemd – daarmee gegeven is
dat het bedrijf mede of uitsluitend in Nederland wordt uitgeoefend.
Met betrekking tot kredietinstellingen geldt iets soortgelijks,
83
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zowel ten aanzien van banken als ten aanzien van elektronisch geldinstellingen. Een bank is, voor zover hier van
belang, degene die zijn bedrijf maakt van het buiten besloten kring ter beschikking verkrijgen van gelden van anderen
en van het verrichten van kredietuitzettingen. Een elektronisch geldinstelling is degene die, geen bank zijnde, zijn
bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van gelden
in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen
dan de onderneming zelf. Bij beide typen financiële onderneming valt moeilijk in te zien hoe het bedrijf van bank
onderscheidenlijk elektronisch geldinstelling uitsluitend
“vanuit” Nederland wordt uitgeoefend en niet mede “in”
Nederland.
In die zin betekent “vanuit” mede “in”. Om die reden zou de
zinsnede “in of vanuit” ten opzichte van het enkele woord
“in” geen toegevoegde waarde hebben. Evenzeer echter
geldt dat het opnemen van de woorden “in Nederland” in de
verbodsbepalingen in het Deel Prudentieel toezicht geen
toegevoegde waarde heeft. Steeds wanneer het een kredietinstelling of een verzekeraar met zetel in Nederland
betreft, wordt het bedrijf van bank onderscheidenlijk het
bedrijf van verzekeraar per definitie in Nederland – daaronder dus mede begrepen “vanuit Nederland” – uitgeoefend.
Door het achterwege laten van de woorden “in of vanuit”
wordt derhalve een suggestie van een territoriale begrenzing vermeden. Zie ook de uitleg die zal worden opgenomen in het algemeen deel van de toelichting bij de tweede
nota van wijziging.
Ten overvloede zij opgemerkt dat de omstandigheid dat de
vergunning, bedoeld in artikel 2:4, mede ziet op het uitoefenen van een bedrijf vanuit Nederland, niet betekent dat
voor het daadwerkelijke uitoefenen van een bedrijf naar
een andere staat, hetzij door middel van een bijkantoor
hetzij door middel van dienstverrichting, geen nadere eisen
kunnen worden gesteld. Te dier zake worden voorschriften
gegeven in de artikelen 2:108, 110, 117, 111, 120, 107, en
121.
In afwijking van het algemene beginsel dat een vergunning,
verleend voor een van de in het eerste lid, onderdelen a tot
en met f genoemde bedrijven, niet mag worden gebruikt
voor de uitoefening van één van de andere daar genoemde
bedrijven, mag een bank wel het bedrijf van clearinginstelling of het bedrijf van elektronisch geldinstelling uitoefenen
zonder een vergunning van DNB. In het derde lid wordt
hiertoe een bijzondere regeling gegeven. Dit is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3:32. Dit laatste artikel bepaalt dat het een bank, met een vergunning als bedoeld in 2:4, 1e lid, aanhef en onderdeel a, tenminste is
toegestaan de werkzaamheden genoemd in bijlage I van
de richtlijn banken te verrichten, tenzij uitdrukkelijk anders
is bepaald in de vergunning. Dit vloeit voort uit de artikelen
4 en 18 van de richtlijn banken. Clearen en de uitgifte van
elektronisch geld vallen onder de in deze bijlage opgesomde werkzaamheden.
Opgemerkt wordt dat er vanuit toezichtoogpunt drie soorten
ondernemingen zijn die het bedrijf van clearinginstelling
uitoefenen. Ten eerste zijn er banken die clearen. Deze
ondernemingen behoeven niet een aparte vergunning voor
het clearen, uiteraard vooropgesteld dat zij een vergunning
hebben voor het uitoefenen van het bedrijf van bank. Ten
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tweede zijn er beleggingsondernemingen die clearen. Zij
behoeven naast de vergunning tot bemiddelen in financiële
instrumenten of voor het beheren van individuele vermogens een vergunning van DNB voor het clearen. Tot slot
zijn er financiële ondernemingen die noch bank noch beleggingsonderneming zijn. Zij dienen ook een vergunning
voor het clearen te hebben van DNB. Deze ondernemingen
worden ook wel “specialised firms” genoemd. De vergunning van deze ondernemingen is beperkt tot het uitoefenen
van het bedrijf van clearinginstelling. Met andere woorden:
met een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van
bank mag ook het bedrijf van clearinginstelling worden
uitgeoefend, maar het omgekeerde geldt niet: met een
vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling mag niet het bedrijf van bank worden uitgeoefend.
Hetzelfde geldt voor de uitoefening van het bedrijf van
elektronisch geldinstelling door een bank. Met een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank mag ook
het bedrijf van elektronisch geldinstelling worden uitgeoefend. Echter, met een vergunning tot het uitoefenen van het
bedrijf van elektronisch geldinstelling bedrijf mag niet het
bedrijf van bank worden uitgeoefend.
Opgemerkt zij nog dat noch de vrijstellingsmogelijkheid
noch de ontheffingsmogelijkheid van artikel 6, tweede
onderscheidenlijk derde lid, van de Wtk 1992 is overgenomen in dit artikel. De reden hiervoor is tweeërlei. In de
eerste plaats wordt de definitie van “bank” in dit wetsvoorstel aangepast ten opzichte van de Wtk 1992.84 Hierdoor
vallen de meeste van de huidige vrijgestelde en ontheven
kredietinstellingen niet meer onder de in artikel 1:1, eerste
lid, onderdelen “bank” en “kredietinstelling”, opgenomen
definities. In de tweede plaats zijn er twee categorieën
financiële ondernemingen die nog wel onder de wettelijke
definitie van “bank” vallen, maar die door de artikelen 3:2
en 1:5 buiten het toepassingsbereik van de wet zijn gebracht. Het betreft de zogeheten concernfinancieringsmaatschappijen en bepaalde elektronisch geldinstellingen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:5
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal per84
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sonen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en derde lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:19, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal leden van de raad van commissarissen
of het daarmee vergelijkbaar orgaan als
bedoeld in artikel 3:19, tweede lid;
h. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
i. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
j. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit; en
k. artikel 3:33c met betrekking tot de administratie van het derivatenvermogen.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g, h, i, of j, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die
de in het eerste lid genoemde artikelen
beogen te bereiken anderszins worden
bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel biedt een basis voor de regeling betreffende het
indienen van de aanvraag van een vergunning, de vergunningeisen en de gegevens die de aanvrager bij de vergunningaanvraag over moet leggen.
In het eerste lid wordt bepaald aan welke eisen de aanvrager van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf
van bank, het bedrijf van clearinginstelling, het bedrijf van
elektronisch geldinstelling respectievelijk het bedrijf van
verzekeraar moet voldoen, wil hij in aanmerking komen
voor een vergunning. Daarbij wordt verwezen naar de
artikelen 3:8, 3:9, 3:10, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20,
3:31, 3:53 en 3:70 van hoofdstuk 3.3. In deze artikelen zijn
de vereisten opgenomen waaraan de aanvrager van een
vergunning moet voldoen. De voorschriften betreffen onder
meer eisen inzake rechtsvorm, samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen, deskundigheid
en betrouwbaarheid van beleidsbepalers en mede beleidsbepalers. Wat de prudentiële voorschriften betreft dient de
betreffende financiële onderneming te beschikken over een
minimumbedrag aan eigen vermogen (artikel 3:53). De
genoemde vergunningeisen in hoofdstuk 3.3 zijn voor
clearinginstellingen en kredietinstellingen overgenomen uit
artikel 9 van de Wtk 1992, voor levensverzekeraars en
schadeverzekeraars uit de artikelen 27 tot en met 33 van
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de Wtv 1993 en voor natura-uitvaart-verzekeraars uit de
artikelen 17 tot en met 20 van de Wtn. In artikel 3:15 wordt
geëist dat het dagelijks beleid door ten minste twee personen wordt bepaald. In de huidige Wtk 1992 wordt die eis
gesteld in verband met het lopende toezicht, niet in verband met de vergunningaanvraag. Het ligt evenwel in de
rede deze eis reeds te stellen in het kader van de vergunningaanvraag.
De materiële inhoud van de vereisten is opgenomen in de
bepalingen betreffende het lopende toezicht omdat aan die
bepalingen voortdurend moet worden voldaan, terwijl de
vergunningaanvraag slechts eenmalig is. Aan de eisen
dient te zijn voldaan zowel op het moment van de vergunningaanvraag, als op het moment van de vergunningverlening en tijdens de uitoefening van het bedrijf zelf. Dit is
beoogd tot uitdrukking te brengen in het eerste lid. Met de
woorden “toont aan” wordt op de aanvrager de verplichting
gelegd er voor te zorgen en aan te tonen dat aan de vereisten wordt voldaan. Voor de inhoud van de vergunningeisen
wordt verwezen naar de Toelichting bij de betreffende
artikelen waarin de verschillende vergunningeisen zijn
opgenomen.
Met de formulering dat “de aanvrager” aantoont dat wordt
voldaan aan de vergunningvereisten, is niet beoogd te
bepalen dat de aanvrager op het allereerste moment van
de tijdspanne die de aanvraag in beslag neemt al aan alle
vereisten voldoet. In de praktijk zou dat ook niet goed
uitvoerbaar zijn. Wel is beoogd dat op het moment van de
vergunningverlening aan de vereisten wordt voldaan. Tussen het tijdstip waarop de aanvraag in gang wordt gezet en
het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend, moet een
moment zijn vanaf welk de aanvrager aan de vereisten
voldoet. Op een ondeelbaar moment voorafgaand aan de
vergunningverlening is hij nog een “aanvrager”. Om praktische redenen is gekozen voor het woord “aanvrager”.
Gekozen is voor de formulering dat de aanvrager aantoont
dat “wordt voldaan” aan vergunningvereisten, niet dat hij
aantoont dat “hij voldoet” aan vergunningvereisten. Het is
niet altijd zo dat de aanvrager zelf aan alle vereisten moet
voldoen; daarmee beoogt de gekozen formulering rekening
te houden.
Met betrekking tot de formulering dat de aanvrager “aantoont” dat aan andere artikelen wordt voldaan zij het volgende opgemerkt. In artikel 35 Wtv 1993 is bepaald dat de
PVK de vergunning verleent aan een ieder die “te haren
genoegen heeft aangetoond” dat aan de eisen van de wet
wordt voldaan. De regel in dit wetsvoorstel dat de aanvrager moet aantonen dat aan de eisen wordt voldaan is dan
ook geen wijziging ten opzichte van de Wtv 1993. Een
wijziging is wel dat de woorden als “ten genoegen van” de
toezichthouder zijn vervallen. Vergelijk het vervallen in
andere bepalingen van de woorden “naar het oordeel van
de toezichthouder”. Daarmee is de maatstaf geobjectiveerd.
Ten opzichte van de Wtk 1992 is de regel dat de aanvrager
moet aantonen dat wordt voldaan aan de vereisten wel
nieuw. In artikel 9, eerste lid, Wtk 1992 wordt bepaald dat
DNB de vergunning verleent tenzij de aanvrager niet voldoet aan de vereisten. In de woorden van deze bepaling is
het onduidelijk op wie de bewijslast ligt. Het verdient de
voorkeur dit in dit wetsvoorstel wel tot uitdrukking te laten
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komen. Daarbij is ervoor gekozen de bewijslast op de
aanvrager te leggen, in de eerste plaats om vanuit de
harmonisatiegedachte aan te sluiten bij de thans bestaande
regel in de Wtv 1993. In de tweede plaats is er een inhoudelijke reden: het zou ongewenst zijn indien de vergunningverlener zou moeten uitzoeken of er een reden is
waarom de aanvrager niet aan de vereisten voldoet.
In de praktijk zal er samenspraak zijn tussen de aanvrager
en de toezichthouder. Als de toezichthouder meedeelt te
overwegen de vergunning te weigeren indien er niet meer
gegevens boven tafel komen, zal de aanvrager die gegevens dienen over te leggen. De facto is het dus nu al de
aanvrager die dient aan te tonen dat aan de vereisten
wordt voldaan. De formulering is met die praktijk in overeenstemming gebracht. In artikel 1:102, eerste lid, is bepaald dat de toezichthouder de vergunning verleent indien
de aanvrager voldoet aan hetgeen bij of krachtens de het
wetsvoorstel is bepaald ten aanzien van de vergunningplichtige activiteit.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld welke
gegevens de aanvrager over moet leggen. Indien hij deze
gegevens overlegt kan hij aan de hand daarvan aantonen
of hij aan de vereisten voldoet.
Deze systematiek past overigens niet bij de toegang tot de
buitenlandse markt. Doel van de regeling in de Europese
richtlijnen van de toegang tot de buitenlandse markt is de
interne markt te bevorderen door de grensoverschrijdende
activiteiten niet aan zware voorwaarden te onderwerpen
indien de financiële onderneming in de lidstaat waar zij
haar zetel heeft een vergunning heeft. In dat streven past
niet dat een financiële onderneming die al heeft aangetoond aan de vereisten voor toegang tot de binnenlandse
markt te voldoen ook nog eens moet aantonen dat hij aan
de vereisten voor toegang tot de buitenlandse markt voldoet.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In de artikelen die de toegangseisen voor clearinginstellingen en kredietinstellingen regelen, is geregeld dat ook zal
worden getoetst of zal worden voldaan aan liquiditeitseisen
en solvabiliteitseisen bij clearinginstellingen en kredietinstellingen, en aan alleen solvabiliteitseisen bij verzekeraars. In de praktijk wordt reeds in het kader van de vergunningaanvraag aandacht geschonken aan de vraag of de
verwachting bestaat dat de aanvrager tijdens lopend toezicht zal kunnen voldoen aan deze eisen. Uit de praktijk
komen commentaren dat het ongewenst is dat in het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen niet alle toegangseisen zouden worden genoemd, en dat sommige
eisen als het ware zouden moeten worden afgeleid uit de
verplichting om bepaalde gegevens over te leggen bij de
aanvraag.
Met betrekking tot kredietinstellingen wordt het volgende
opgemerkt. In artikel 9, aanhef en eerste lid, onderdeel h,
van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992), is
bepaald dat de vergunning zal worden geweigerd indien
DNB van oordeel is dat de onderneming niet in staat zal
zijn om haar voornemens ten uitvoer te leggen dan wel om
aan de haar uit hoofde van het toezicht te stellen eisen te
voldoen. Een dergelijke omschrijving is bij nader inzien te
ruim. Deze komt er immers op neer dat in het kader van de
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vergunningaanvraag reeds zou worden getoetst of de
aanvrager in staat zal zijn om aan alle lopend toezichteisen
te voldoen. In de praktijk gaat het toch voornamelijk om de
eisen inzake liquiditeit en solvabiliteit. In de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993) ontbreekt een dergelijke bepaling. Wel wordt in artikel 32 bepaald dat de aanvrager dient te beschikken over het minimumbedrag van
het garantiefonds dan wel over een solvabiliteitsmarge. Op
grond van artikel 7, onderdelen f en g, van de richtlijn levensverzekeraars moet het bij de aanvraag over te leggen
programma van werkzaamheden onder andere de te verwachten kaspositie en een raming van de solvabiliteitsmarge bevatten. Liquiditeit wordt bij verzekeraars echter niet
getoetst tijdens lopend toezicht. Om die reden wordt, anders dan bij kredietinstellingen, de liquiditeitseis niet gesteld in de artikelen 2:31 en 2:49 als toegangseis.
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat met deze wijziging wordt
aangesloten bij de praktijk. Door het opnemen van deze
eisen in de wetsbepalingen over markttoegang in plaats
van in de bepalingen betreffende de bij de aanvraag over te
leggen gegevens (zoals in de huidige toezichtwetten) wordt
beter zichtbaar welke eisen worden gesteld.
In artikel 2:7, eerste lid, worden de eisen opgesomd waaraan moet worden voldaan door degene met zetel in een
niet-aangewezen staat die een vergunning aanvraagt voor
de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor. In het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen zoals dat aan de
Tweede Kamer is gezonden bij de eerste nota van wijziging
was deze materie geregeld in artikel 2:24, eerste lid.85 Dat
artikel kwam erop neer dat de aanvrager van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling slechts behoefde te voldoen aan de eis betreffende het
minimum eigen vermogen. Dit strookt niet geheel met het
uitgangspunt dat clearinginstellingen waar mogelijk op een
lijn moeten worden gesteld met kredietinstellingen. Thans
is aangesloten bij artikel 2:21, met betrekking tot kredietinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Artikel 2:5 betreft de vergunningverlening aan een clearinginstelling. Ten aanzien van de zeggenschapsstructuur zijn
daarop alleen het bepaalde van eerste en derde lid van
artikel 3:16 van toepassing en niet het tweede lid.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
In deze onderdelen wordt toegevoegd dat een tussenpersoon moet aantonen te voldoen aan de eisen van het
nieuwe artikel 3:33c (banken en clearinginstellingen) of van
het nieuwe artikel 4:87a (voor beleggingsondernemingen,
niet zijnde banken) om een vergunning te krijgen. Deze
nieuwe artikelen stellen verplicht dat een tussenpersoon
zijn administratie zo moet inrichten dat hij aan de eisen van
het tweede lid van het voorgestelde artikel 49g Wge voldoet. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar
paragraaf 4, onderdeel b van het algemeen deel.

§ 2.2.1.2. Bijkantoor en verrichten van
85

Kamerstuk 29.708, nr. 10.
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diensten door clearinginstellingen met
zetel buiten Nederland
Artikel 2:6
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder een daartoe door de
Nederlandsche Bank verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van clearinginstelling
uit te oefenen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
clearinginstellingen met zetel in een door
Onze Minister aan te wijzen staat waar
toezicht op het uitoefenen van het bedrijf
van clearinginstelling wordt uitgeoefend
dat in voldoende mate waarborgen biedt
ten aanzien van de belangen die deze wet
beoogt te beschermen. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot
het aanwijzen van staten. Het besluit tot
aanwijzing kan door Onze Minister worden
ingetrokken.
3. Een besluit tot aanwijzing van een staat,
bedoeld in het tweede lid, en de intrekking
daarvan, worden bekend gemaakt in de
Staatscourant.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die voor het uitoefenen
van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
vergunning hebben, tenzij de vergunning
anders vermeldt. Artikel 2:15 is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
De omstandigheid dat geen onderscheid wordt gemaakt
tussen enerzijds clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een andere lidstaat en anderzijds
clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met
zetel in een staat die geen lidstaat is, betekent de facto dat
clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met
zetel buiten Nederland die zich in Nederland wensen te
vestigen, in beginsel aan eisen dienen te voldoen die gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in Nederland.
Voor hen geldt zodoende de vergunningeis. Dit is geregeld
in artikel 2:6. In de huidige systematiek van de Wtn is er
niet een aparte bepaling die de vergunningeis voor buitenlandse natura-uitvaartverzekeraars regelt, maar deze eis
volgt uit artikel 11 van de Wtn. Hierboven is reeds ingegaan
op de uitzonderingen op de hoofdregel.
Om in Nederland het bedrijf van clearinginstelling of naturauitvaartverzekeraar uit te oefenen is dus een vergunning
nodig. Daarop worden twee uitzonderingen gemaakt. De
eerste omvat financiële ondernemingen met zetel in een
staat die is aangewezen en die een adequaat toezichtstelsel heeft. Deze uitzondering kan zowel een clearinginstelling als een natura-uitvaartverzekeraar betreffen. De twee-
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de uitzondering omvat uitsluitend financiële ondernemingen
die een vergunning hebben als bedoeld in artikel 2:20, voor
de uitoefening van het bedrijf van bank, met andere woorden financiële ondernemingen die in een andere lidstaat
een bankvergunning hebben gekregen.
Voor financiële ondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is, die een vergunning als bedoeld in artikel
2:20 hebben voor de uitoefening van het bedrijf van bank
door middel van een in Nederland gelegen bijkantoor en
die tevens het bedrijf van clearinginstelling door middel van
een in Nederland gelegen bijkantoor willen uitoefenen,
geldt het volgende. Indien een dergelijke bank zetel heeft in
een aangewezen staat behoeft zij niet een aparte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling. Indien de staat waar de bank een vergunning heeft
gekregen niet is aangewezen en geen lidstaat is, behoeft
zij tevens een vergunning voor de uitoefening van het
bedrijf van clearinginstelling. Met andere woorden: een
dergelijke financiële onderneming heeft altijd een bankvergunning als bedoeld in 2:20 nodig, en of zij tevens een
clearingvergunning als bedoeld in artikel 2:20 behoeft
hangt ervan af of de staat waar zij haar zetel heeft is aangewezen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:7
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot beleid met betrekking tot
de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
e. artikel 3:21 met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid van het bijkantoor bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
f. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
g. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit; en
h. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
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betrekking tot de liquiditeit,
met dien verstande dat voor de toepassing van de onderdelen a tot en met d en f
tot en met h in de genoemde artikelen
voor «een clearinginstelling met zetel in
Nederland» telkens moet worden gelezen:
«het bijkantoor in Nederland van een clearinginstelling met zetel in een nietaangewezen staat», en dat voor de toepassing van onderdeel e in het genoemde
artikel voor «bank met zetel in een staat
die geen lidstaat is», moet worden gelezen: «clearinginstelling met zetel in een
niet-aangewezen staat».
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g of h, indien de aanvrager aantoont
dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel komt overeen met artikel 2:9 en de artikelen 2:21,
22, 41, 42 en 43. Voor een toelichting op artikel 2:7 kan
worden verwezen naar de artikelen 2:9 , 2:21, 22,41, 42 en
43.
Net als in de artikelen 2:21, 22, 41, 42 en 43 wordt voor de
eisen waaraan op het moment van de vergunningaanvraag
moet worden voldaan, verwezen naar de bepalingen waaraan tijdens het lopende toezicht moet worden voldaan. Hier
kan dienaangaande reeds het volgende worden opgemerkt.
Aangezien buitenlandse clearinginstellingen en naturauitvaartverzekeraars voor het buiten Nederland uitgeoefende bedrijf van clearinginstelling onderscheidenlijk bedrijf
van natura-uitvaartverzekeraar niet zijn onderworpen aan
het Nederlandse toezichtregime en aangezien onzeker is of
op hen een buitenlands regime van toepassing is dat met
het Nederlandse overeenstemt, dienen zij voor het verkrijgen van een vergunning in Nederland aan een aantal
specifieke eisen te voldoen. Zo dient een natura-uitvaartverzekeraar naar huidig recht een rechtspersoon te zijn.86
Hetzelfde geldt voor de regel dat de natura-uitvaartverzekeraar naar het recht van de staat van zijn zetel bevoegd is
tot de uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar en dat hij dit bedrijf vanuit een vestiging in die staat
ook daadwerkelijk uitoefent. Voorts dient de aanvrager bij
de aanvraag van de vergunning een vertegenwoordiger te
hebben en over een minimum bedrag aan eigen vermogen
te beschikken en aan solvabiliteitseisen te voldoen.87 Daarnaast dient de natura-uitvaartverzekeraar met zetel buiten
Nederland op grond van het tweede lid gegevens over te
leggen. Welke gegevens dit zijn wordt bij of krachtens

86
87

Zie artikel 3:24.
Zie artt. 3:47, 3:53 en 3:57.
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algemene maatregel van bestuur bepaald.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De artikelen 2:7, eerste lid, 2:17, eerste lid, 2:21, eerste lid,
2:22, eerste lid, 2:36, tweede lid, 2:37, eerste lid, 2:41,
eerste lid, 2:45, eerste lid en 2:51, eerste lid, hebben betrekking op de situatie waarin de desbetreffende onderneming haar bedrijf uitoefent vanuit een bijkantoor, hetzij
vanuit een in een andere staat gelegen bijkantoor, hetzij
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. In deze artikelen worden andere bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard. De bepalingen die van overeenkomstige
toepassing worden verklaard hebben betrekking op een
financiële onderneming als geheel. Sommige artikelen
dienen bij de overeenkomstige toepassing evenwel betrekking te hebben op het bijkantoor, en niet op de financiële
onderneming als geheel. Teneinde dat duidelijker tot uitdrukking te brengen is in de hier aan de orde zijnde artikelen steeds een zinsnede opgenomen met de strekking dat
die artikelen betrekking hebben op het bijkantoor. Zo bepaalt artikel 3:8 dat het dagelijks beleid van de daar genoemde financiële ondernemingen wordt bepaald door
personen die deskundig zijn. Dit artikel wordt van overeenkomstige toepassing verklaard in onder andere 2:21 voor
de situatie waarin een kredietinstelling met zetel in een
staat die geen lidstaat is bij DNB een vergunning aanvraagt
voor de uitoefening van haar bedrijf vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De van overeenkomstige toepassing verklaring in artikel 2:21 komt erop neer dat degenen
die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen deskundig moeten zijn. Dit betekent overigens niet dat aan degenen die het dagelijks beleid van de onderneming als geheel
bepalen geen deskundigheidseis zou worden gesteld. Ook
artikel 3:9 wordt immers van overeenkomstige toepassing
verklaard; dit artikel bepaalt dat degenen die het beleid van
de daar genoemde ondernemingen bepalen deskundig
moeten zijn. Doordat dit artikel van overeenkomstige toepassing is verklaard in geval van een bijkantoor in Nederland, dienen de personen die het beleid van het bijkantoor
bepalen deskundig te zijn. Dat zullen de personen zijn die
het dagelijks beleid van de onderneming als geheel bepalen.
Artikel 2:8
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden het bedrijf van clearinginstelling door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland uit te oefenen, tenzij hij de Nederlandsche Bank van
het voornemen daartoe kennis heeft gegeven en hij ervoor zorgt en aantoont dat
zal worden voldaan aan hetgeen ingevolge de artikelen 3:17, 3:18, 3:20a en 3:57 is
bepaald, met dien verstande dat in die artikelen voor de zinsnede «met zetel in Nederland» wordt gelezen: met zetel buiten
Nederland.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
clearinginstellingen met zetel in een door
Onze Minister ingevolge artikel 2:6, twee-
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de lid, aan te wijzen staat die in de staat
van hun zetel bevoegd zijn tot de uitoefening van hun bedrijf.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
clearinginstellingen met zetel in een andere lidstaat die een door de Europese Centrale Bank of de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning
hebben voor het uitoefenen van het bedrijf
van bank, tenzij de vergunning anders
vermeldt. Artikel 2:18 is van overeenkomstige toepassing.
4. Voor de toepassing van het eerste lid oefenen clearinginstellingen met zetel buiten
Nederland het bedrijf van clearinginstelling uit door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland indien zulks geschiedt op een gereglementeerde markt
waarvoor een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, is verleend, een
multilaterale handelsfaciliteit waarvoor
een vergunning als bedoeld in artikel 2:96
is verleend of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.
5. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de financiële
onderneming die de kennisgeving heeft
gedaan.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:8 regelt de toetreding tot de Nederlandse markt
door middel van dienstverrichting door clearinginstellingen
en natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland.
Bepaald wordt dat het verboden is hierheen diensten te
verrichten, met dezelfde twee uitzonderingen als in artikel
2:6. Dienstverrichting is toegestaan indien de onderneming
een zetel heeft in een staat waar toezicht op het bedrijf van
clearinginstelling onderscheidenlijk het bedrijf van naturauitvaartverzekeraar wordt uitgeoefend dat in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die
deze wet beoogt te beschermen. Daarnaast is, in geval van
de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling, dienstverrichting toegestaan indien dit geschiedt door een bank
met een bankvergunning uit een andere lidstaat. Het vierde
lid maakt duidelijk dat het bij dienstverrichting naar Nederland door een clearinginstelling met zetel buiten Nederland
het moet gaan om het clearen van op een Nederlandse
beurs gesloten overeenkomsten.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In de paragrafen met betrekking tot bijkantoor en het verrichten van diensten zijn procedurebepalingen die zich
richten tot financiële ondernemingen en procedurebepalingen die zich richten tot de toezichthouder opgenomen.
De artikelen 2:8 en 2:10 betreffen bijkantoor en dienstverrichting door clearinginstellingen. Indien de toezichthouder
van een clearinginstelling met zetel in een aangewezen
staat een kennisgeving ontvangt omtrent het voornemen
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om naar Nederland diensten te gaan verrichten of om een
bijkantoor te vestigen, bevestigt hij de ontvangst hiervan
aan de clearinginstelling. De Nederlandse toezichthouder
kan binnen twee maanden voorwaarden kenbaar maken,
die de clearinginstelling in acht moet nemen bij het uitoefenen van haar activiteiten in Nederland.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Zie de toelichting in artikel 1:1 Wft bij de definitie van clearinginstelling uit kamerstuk 31.086, nr 3.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 3:20a Wft.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:9
1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 2:8,
eerste lid, geschiedt onder opgave van bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
2. De clearinginstelling, bedoeld in artikel
2:8, eerste lid, kan overgaan tot het verrichten van diensten nadat zij de mededeling, bedoeld in artikel 2:8, vijfde lid, van
de Nederlandsche Bank heeft ontvangen.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Deze bepaling moet in samenhang worden gelezen met
artikel 2:34. Het eerste lid van artikel 2:9 is gelijk aan artikel
2:45, voor de levensverzekeraar en de schadeverzekeraar.
In dit artikel wordt bepaald dat de mededeling, bedoeld in
artikel 2:9, bepaalde gegevens moet bevatten. Welke gegevens dat zijn wordt bepaald bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur. In het tweede lid wordt bepaald
wanneer kan worden overgegaan tot het verrichten van
diensten: na ontvangst van de bevestiging door DNB dat de
mededeling, bedoeld in artikel 2:9, is ontvangen. In het
Algemeen deel, zoals dat nu bij de Tweede Kamer aanhangig is, is nog niet bepaald dat DNB ook in dit specifieke
geval van niet-paspoorthouders met zetel buiten Nederland
van die mededeling een ontvangstbevestiging moet zenden. Die verplichting zal worden opgenomen in het wetsvoorstel bij de derde nota van wijziging.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De verwijzing naar art. 2:8, eerste lid, van de Wft kan alleen
betrekking hebben op een clearinginstelling. Met de voorgestelde wijziging wordt de formulering van artikel 2:9,
tweede lid, van de Wft op het punt dat de naam van de
bedoelde financiële onderneming wordt genoemd in lijn
gebracht met de in de artikelen 2:10, tweede lid, 2:26c,
eerste lid, 2:26f, derde lid, 2:36, vierde lid, 2:39, tweede lid,
2:45, derde lid, 2:46, derde lid, 2:53, tweede lid, 2:54,
tweede lid, 2:54c, eerste lid, 2:54f, derde lid, 2:71, eerste
lid, 2:101, eerste lid, en 2:102, eerste lid, van de Wft gebruikte formuleringen.
Artikel 2:10
1. Een clearinginstelling als bedoeld in arti-
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kel 2:6, tweede lid, of artikel 2:8, tweede
lid, die voornemens is vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland het bedrijf van clearinginstelling
uit te oefenen, geeft aan de Nederlandsche Bank kennis van dat voornemen. De
clearinginstelling legt daarbij een door de
toezichthoudende instantie van die aangewezen staat afgegeven verklaring over
waaruit blijkt dat zij in die staat bevoegd is
tot het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling.
2. De clearinginstelling kan overgaan tot het
uitoefenen van het voorgenomen bedrijf
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland nadat de kennisgeving is gedaan en de verklaring is afgegeven tenzij de Nederlandsche Bank mededeelt dat het voornemen of de beoogde
wijze van uitoefening in strijd is met deze
wet.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de betrokken
clearinginstelling onverwijld deze ontvangst mede.
4. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de kennisgeving de toezichthoudende instantie van de
aangewezen staat mededelen welke voorwaarden om redenen van algemeen belang door de clearinginstelling in acht
moeten worden genomen bij het uitoefenen van haar bedrijf vanuit het in Nederland gelegen bijkantoor. De Nederlandsche Bank zendt hiervan een afschrift aan
de clearinginstelling.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zoals hierboven uiteen gezet, wordt in artikel 2:6 en 2:8
een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht en het
verbod om door middel van een bijkantoor onderscheidenlijk dienstverrichting in Nederland het bedrijf van clearinginstelling onderscheidenlijk het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uit te oefenen. Deze uitzondering geldt voor clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in
een staat die is aangewezen en waar toezicht wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.
Deze clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars
dienen van hun voornemen wel mededeling te doen aan de
Nederlandsche Bank. Zij kunnen aanvangen met de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling onderscheidenlijk het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar twee maanden na de mededeling tenzij DNB voordien heeft bekend
gemaakt dat de voornemens of de beoogde wijze van
uitoefening in strijd zijn met de toepasselijke Nederlandse
regelgeving. Dit artikel en artikel 2:73, dat betrekking heeft
op beleggingsinstellingen met zetel in een aangewezen
staat die voornemens is rechten van deelneming in Neder-
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land aan te bieden, stemmen met elkaar overeen.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:8.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:10 van de Wft wordt de situatie geregeld waarin
een clearinginstelling met zetel in een aangewezen staat
voornemens is haar bedrijf uit te oefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. Het betreft dus een
clearinginstelling met zetel in een staat waar adequaat
toezicht wordt gehouden op clearinginstellingen. Op grond
van het huidige artikel 2:10 van de Wft kan een dergelijke
clearinginstelling volstaan met aan DNB kennis te geven
van bedoeld voornemen. Strikt genomen is daarmee nog
niet zeker dat de clearinginstelling in de staat van haar
zetel bevoegd is tot de uitoefening van haar bedrijf. Het is
immers mogelijk dat het een illegale clearinginstelling betreft, bijvoorbeeld een clearinginstelling die niet heeft voldaan aan de vergunningplicht of die zich anderszins onttrekt aan de eisen die worden gesteld in het kader van het
– op zichzelf adequate – toezicht van de betreffende aangewezen staat. Teneinde de situatie te vermijden waarin
een illegale clearinginstelling met zetel in een aangewezen
staat haar bedrijf legaal in Nederland zou kunnen uitoefenen, wordt voorgesteld om aan artikel 2:10, eerste lid, van
de Wft een volzin toe te voegen waarin wordt bepaald dat
de clearinginstelling een verklaring over moet leggen waaruit blijkt dat zij bevoegd is tot het uitoefenen van het bedrijf
van clearinginstelling. Een dergelijke verklaring zal in de
meeste gevallen een vergunning zijn, maar andere verklaringen zijn voorstelbaar. Met deze toevoeging wordt aangesloten bij de systematiek van artikel 2:73 van de Wft. Bij
de eis dat de clearinginstelling in de staat van haar zetel
bevoegd moet zijn tot het uitoefenen van haar bedrijf, is
aansluiting gezocht bij artikel 3:24, onderdeel b, van de Wft
met betrekking tot verzekeraars. Zie in dit verband ook
artikel 2:35 van de Wft, dat betrekking heeft op een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere
lidstaat die aldaar een vergunning heeft verkregen.88
Kamerstuk 31.468, nr. 4
Artikel I, onderdeel CC, wijzigt artikel 2:10 Wft. Artikel 2:10,
eerste lid, Wft bepaalt onder meer dat clearinginstellingen
met zetel in een ingevolge artikel 2:6, tweede lid, Wft aangewezen staat (een staat waarin naar het oordeel van de
minister een adequaat toezichtsregime geldt) die door
middel van het verrichten van diensten naar Nederland hun
bedrijf wensen uit te oefenen DNB daarvan in kennis dienen te stellen. De thans geldende bepaling wordt aangevuld met de eis dat de clearinginstelling een door de toezichthoudende instantie van de aangewezen staat afgegeven verklaring over legt waaruit blijkt dat de instelling in die
staat bevoegd is tot het uitoefenen van het bedrijf van
clearinginstelling.
De Raad merkt op dat in artikel 2:8, eerste lid, Wft reeds
een verplichting is opgenomen voor clearinginstellingen
met zetel buiten Nederland die door middel van het verrich88

Zie voorts de in kamerstuk 31.468, nr. 3 voorgestelde wijzigingen van artikel 2:54 van de Wft.
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ten van diensten naar Nederland hun bedrijf wensen uit te
oefenen DNB daarvan in kennis te stellen en ervoor te
zorgen en aan te tonen dat zal worden voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:57 Wft is bepaald. De Raad wijst
er echter op dat clearinginstellingen met zetel in een aangewezen staat in artikel 2:8, tweede lid, Wft van de verplichting in artikel 2:8, eerste lid, Wft worden uitgezonderd.
Artikel 2:8 Wft wordt in het voorstel niet gewijzigd. Aldus
bestaat een spanning tussen de uitzondering ingevolge
artikel 2:8, tweede lid, en de verplichting van artikel 2:10.
De nu voorgestelde wijziging in artikel 2:10 Wft neemt deze
spanning niet weg.
De opmerking van de Raad is aanleiding geweest om de
verhouding tussen de artikelen 2:8 en 2:10 niet in dit voorstel mee te nemen, aangezien deze materie te inhoudelijk
van aard is voor een reparatiewet. In het kader van de
Wijzigingswet Wft zal dit onderwerp nader worden bezien
mede met inachtneming van de opmerking van de Raad.
Eenzelfde inhoudelijk probleem speelt in de verhouding
tussen de artikelen 2:54 en 2:52. De voorgestelde technische wijzigingen van de artikelen 2:10 en 2:54 staan los
van de door de Raad opgemerkte spanning en worden
gehandhaafd in het onderhavige wetsvoorstel.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Met voorgestelde wijzigingen wordt het vierde lid van artikel
2:10 in lijn gebracht met vergelijkbare bepalingen in onder
andere de artikelen 2:14, 2:24, 2:34, 2:70, 2:110, en 2:114
van de Wft.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen die voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank een
door de Europese Centrale Bank of de
Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben, voor zover het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan
elektronisch geld uit te geven.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In dit onderdeel wordt de verbodsbepaling vormgegeven.
Het betreft implementatie van artikel 1, eerste lid, onder a,
van richtlijn 2009/110/EG en artikel 10, van richtlijn
2009/110/EG. Zonder vergunning van de Nederlandsche
Bank is het aan natuurlijke personen en rechtspersonen
met zetel in Nederland niet toegestaan om elektronisch
geld uit te geven in Nederland. In het tweede lid is een
uitzondering opgenomen voor banken. Deze uitzondering
omvat tevens de bijkantoren van banken die binnen de
reikwijdte van deze bepaling vallen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:10b 90 91

Afdeling 2.2.1.a Uitoefenen van bedrijf van elektronischgeldinstelling
§ 2.2.1a.1 Vergunningplicht en –eisen
voor elektronischgeldinstellingen met
zetel in Nederland
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Deze wijziging betreft een redactionele correctie.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
In het opschrift van de nieuwe paragraaf 2.2.1A.1 ontbreekt
“met zetel”. Met deze wijziging wordt deze omissie hersteld.

90

Artikel 2:10a
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
elektronisch geld uit te geven. 89
91
89

Art. 1d, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:10a, lid
1, Wft zijn vrijgesteld elektronischgeldinstellingen met rechtspersoonlijkheid, indien (a) de gezamenlijke waarde van de financiële verplichtingen van de onderneming die met de uitgifte van elektronisch geld verband houden, gemiddeld < € 5
mln; (b) geen van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen personen zijn met antecedenten als bedoeld in
art. 6, sub a, b of d, van het Besluit prudentiële regels Wft,
voor zover deze betrekking hebben op het witwassen van
geld, terrorismefinanciering of vermogensmisdrijven of als
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misdrijf aangemerkte overtredingen van financiële toezichtswetgeving; (c) de onderneming elektronisch geld slechts uitgeeft via een betaalinstrument of rekening voor elektronisch
geld waarop maximaal € 150 tegelijk kan worden opgeslagen;
en (d) de onderneming DNB in kennis heeft gesteld van haar
voornemen om elektronisch geld uit te geven. Indien een vrijgestelde elektronischgeldinstelling zijn werkzaamheden niet
gedurende de gehele periode van de voorafgaande 12
maanden heeft verricht, kan worden uitgegaan van een programma van werkzaamheden waarin naar het oordeel van
DNB een reële begroting is opgenomen van de gezamenlijke
waarde van de financiële verplichtingen die verband houden
met de uitgifte van elektronisch geld. Een vrijgestelde elektronischgeldinstelling stelt DNB onverwijld in kennis van elke
verandering in zijn situatie die relevant is voor het naleven
van de gestelde vrijstellingsvoorwaarden (red.).
Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
Art. V, lid 2, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat aan een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling die op 12 januari
2018 in het bezit was van een vergunning als bedoeld in artt.
2:3b resp. 2:10b, Wft ambtshalve een vergunning wordt verleend op grond van artt. 2:3b resp. 2:10b, Wft en deze instellingen blijven ingeschreven in het openbaar register als bedoeld in art. 1:107, Wft, indien DNB reeds over het bewijs beschikt dat aan de in die artikelen genoemde eisen wordt voldaan. Indien DNB op 13 juli 2018 niet over dit bewijs beschikt,
kan DNB maatregelen nemen om de naleving van deze eisen
te waar-borgen, dan wel de op grond van de artt. 2:3b res-
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1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag aan een rechtspersoon een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a, eerste
lid, indien de aanvrager aantoont dat zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het
beleid bepalen of mede bepalen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:29a met betrekking tot het veiligstellen van middelen die zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers of in
ruil voor elektronisch geld;
h. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
i. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste
lid, verleent de Nederlandsche Bank een
vergunning uitsluitend indien de elektronischgeldinstelling aantoont dat zij ten
minste een deel van haar bedrijf zal uitoefenen in Nederland.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
4. De Nederlandsche Bank beslist op de
aanvraag, in afwijking van artikel 1:102,
derde lid, binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag, of, indien de
aanvraag onvolledig is, binnen drie maanden na ontvangst van alle voor het nemen
van de beslissing benodigde gegevens.
5. Artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In het eerste lid van artikel 2:10b is opgenomen aan welke
voorwaarden voldaan moet zijn, wil een uitgever van elekpectievelijk 2:10b van de Wet op het financieel toezicht verleende vergunning intrekken (red.).
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tronisch geld een vergunning kunnen krijgen om in Nederland het bedrijf van elektronischgeldinstelling uit te oefenen. Uitwerking van deze voorwaarden vindt deels ook in
lagere regelgeving plaats.
In het tweede lid van artikel 2:10b is opgenomen dat de
aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens. Dit zijn dezelfde soort gegevens als die door
betaaldienstverleners verstrekt moeten worden bij hun
vergunningaanvraag. Welke gegevens het precies betreft is
voor betaaldienstverleners opgenomen in artikel 3a van het
Besluit Markttoegang financiële ondernemingen. Ook voor
elektronischgeldinstellingen zal de nadere uitwerking
plaatsvinden in dat besluit.
In het derde lid is de beslistermijn op een vergunningaanvraag voor de Nederlandsche Bank opgenomen. Deze
termijn bedraagt drie maanden.
Alleen wanneer nog niet alle benodigde gegevens bij de
aanvraag zijn verstrekt, kan de termijn verlengd worden tot
drie maanden na ontvangst van alle voor het nemen van de
beslissing benodigde gegevens.
Kamerstuk 32.782, nr. 7
Minister De Jager: […] Over de elektronische geldrichtlijn
heeft de heer Irrgang een aantal vragen gesteld. Laat ik
beginnen met de vraag over de consumentenbescherming.
Vrijgestelde elektronische geldinstellingen zijn inderdaad
vrijgesteld van de vergunningsplicht en een deel van de
prudentiële toezichtsbepalingen, maar ze moeten zich wel
van tevoren melden bij de Nederlandsche Bank. Hun handelen moet nog altijd voldoen aan alle gedragsregels van
deel 4 van de Wft. Belangrijk is ook dat ze de ontvangen
gelden moeten veiligstellen. Het ringfencen van de ontvangen gelden is dus ook veiliggesteld middels deze regelgeving. Er is geen sprake van dat vrijgestelde ondernemingen
zich alles kunnen permitteren. In de consultatie zijn geen
bezwaren als zodanig geuit tegen het destijds voorgestelde
maximumbedrag van €50 per betaalinstrument, maar werd
wel aan de vrijstelling gerefereerd. Daarom hebben wij er
zelf nog eens goed naar gekeken en gedacht: als er innovaties zijn, wat voor soort dingen zou je dan kunnen doen?
Ik geef een fictief voorbeeld. Ik dacht eerst een skipas als
voorbeeld te nemen, omdat die fictiever is dan welk ander
voorbeeld ook, omdat wij die in Nederland niet zo snel
zullen hebben. Maar wellicht iets dichter bij de belevingswereld van Nederland neem ik het voorbeeld van een
elektronische hotelbon. Als je een hotelbon elektronisch
zou maken, dan zou die op zich vrijgesteld zijn, want die is
heel specifiek voor een heel bepaalde doelgroep.
Als het niet alleen voor dat hotel is, maar je ook nog voor
een beperkt bedrag een paar borrels kan drinken in de
cafés eromheen, dan is zo'n hotelbon met €50 te krap.
Enerzijds hebben we de net genoemde veiligheidsmechanismen, ook als je onder €150 valt. Het is zeker geen wildwestverhaal, eerder het tegenovergestelde. Anderzijds was
het bedrage van €50 een beetje laag als je zoiets als een
elektronische hotelbon met een paar drankjes erbij in cafés
op verschillende plekken zou mogen inwisselen -- waar we
op zich geen bezwaar tegen hebben -- of als je de ArenAkaart ook in de Kuip en bij PSV zou gaan gebruiken. We
weten niet zeker of daarvoor een vrijstelling geldt. Het is
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namelijk aan de toezichthouder om te bepalen of een onderneming een vrijstelling krijgt. Het kan zijn dat het dan
over de thematische vrijstelling heen gaat. Dan heb je dit
aspect om het toe te laten. Daarom hebben wij dit bedrag
zelf een beetje opgehoogd.
Dan kom ik op de bedrijfsactiviteiten. De heer Irrgang refereert aan een businessmodel van twee huidige vergunninghouders van de egi's. Ik ken dat businessmodel niet,
maar ik kan mij voorstellen dat het door de heer Irrgang
genoemde InterEGI businessredenen heeft om prepaid
chipknipkaarten aan te bieden van maximaal €50. Overigens kan op een door een bank uitgegeven chipknip maximaal €500 worden geladen. Dat is dus veel meer.
Verder is er gevraagd naar de bedrijfsactiviteiten. Welke
andere bedrijfsactiviteiten kan een egi starten en heeft dit
invloed op de risico's voor een egi? Een egi mag in principe
elk type dienstverlening starten naast de uitgifte van elektronisch geld, maar de Nederlandsche Bank kan de egi wel
verplichten om de werkzaamheden in een aparte rechtspersoon onder te brengen als de werkzaamheden afbreuk
dreigen te doen aan de financiële soliditeit van de egi of
aan het toezicht op de naleving van de Wft. Dit is terug te
lezen in artikel 3:29b van de Wft.
Onder meer de heren Koolmees en Plasterk hebben gevraagd op welke punten de bescherming en de hoogte van
het eigen vermogen veranderen. De consumentenbescherming en het gedragstoezicht blijven op dezelfde manier ingericht. Het prudentieel toezichtkader daarentegen
wordt anders ingericht. Voortaan is volgens de richtlijn een
lager minimum eigen vermogen nodig, namelijk €350.000.
Daar staat tegenover dat de ontvangen gelden moeten
worden veiliggesteld, apart van andere gelden in de egi, en
beschermd tegen andere crediteuren van de egi of gedekt
door een verzekeringspolis of een bankgarantie. Over de
hoogte van het eigen vermogen kan ik zeggen dat het
bedrag in de richtlijn lager is vastgesteld dan onder het
oude regime, maar dat er afdoende bescherming is geregeld doordat de ontvangen gelden verplicht moeten worden
geringfenced. Naast het eigen vermogen en de verplichte
safeguarding, de ringfencing, is het solvabiliteitsvereiste
enigszins aangepast.
Mevrouw Blanksma en de heer Koolmees hebben gevraagd wat de samenhang is tussen CRD II, III, IV en Basel
III. Sommige delen van het wetsvoorstel zijn al in praktijk
gebracht zonder wetgeving. Dat is ook belangrijk. De Kamer weet dat wij afgelopen zaterdag voortgang hebben
gemaakt met het herkapitaliseren van banken. Waarschijnlijk zal dat aanstaande woensdag ook gebeuren. Dit gaat
op een aantal punten zelfs verder dan wat we met Basel III
nog gaan implementeren. CRD IV, die voor een deel de
implementatie van Basel III behelst, gaat op een paar
punten ook al verder dan Basel III. De Kamer heeft overigens volgende week op 2 november een technische briefing over CRD IV. Ik zie een aantal leden verrast kijken; het
is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Ik heb er natuurlijk ook respect voor dat de Kamerleden het in deze crisis
ook heel druk hebben. Ik zag ook een verschil tussen de
Kamerleden die tevens met de eurocrisis bezig zijn en
degenen die zich meer specifiek op dit onderwerp kunnen
richten.
In de technische briefing zal CRD IV worden meegenomen,
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voor zover dat mogelijk is. CRD IV is namelijk nog niet
klaar. Er zitten ook heel veel technische aspecten in.
Ik ga even in op de samenhang tussen de richtlijnen. Met
Basel II werden afspraken in CRD I vastgelegd. Het is
ingewikkeld dat de CRD's allemaal cijfers hebben. Daarom
is het heel goed om hierbij de recente geschiedenis voor
ogen te hebben. CRD 1 ging over het vastleggen van de
afspraken uit Basel II. Er bestonden echter nog enkele
details waarmee de CRD niet gelijk was aan Basel II. Door
de invoering van CRD II is de CRD op gelijk niveau gebracht met Basel II.
CRD II volgde echter niet direct uit Basel II. De aanpassingen leidende tot CRD II volgden uit de afspraken van het
Basels Comité. CRD II en III zijn tijdens de crisis door de
Europese Commissie geïntroduceerd, terwijl het Basel IIIpakket nog in de maak was, en bevatten geen generiek
hogere kapitaaleisen. Met CRD II werd een speciaal kapitaalregime voor large exposures, hoog risico gewichten,
geïntroduceerd. CRD II omvatte ook betere afspraken
tussen home- en hosttoezichthouders, inclusief de introductie van colleges van supervisors, en retentie-eisen voor
securitisaties en hybride instrumenten. CRD III volgt deze
aanpak met strengere eisen voor het handelsboek, risicogewichten, hogere risicogewichten voor resecuritisaties en
een pakket van maatregelen voor het beloningsbeleid.
Het is verwarrend, maar de maatregelen voor het beloningsbeleid hebben wij al geïmplementeerd. Dat maatregelenpakket hebben wij namelijk naar voren gehaald. De
Kamer vond het helemaal niet erg dat wij het desbetreffende onderdeel uit CRD III naar voren hebben gehaald. Het
heeft dus ook voordelen dat wij niet altijd alles in wetgeving
hoeven vast te leggen. De heer Irrgang stelde daar terecht
een vraag over, maar daar kom ik straks nog even op
terug. Ik ben het helemaal met de heer Irrgang eens dat het
z'n grenzen heeft.
Met CRD IV worden Basel III-afspraken in Europese wetgeving geïmplementeerd, inclusief hogere kapitaaleisen.
Dat komt volgende week, op 2 november, nog uitgebreid
aan bod tijdens de technische briefing.
Soms worden wij inderdaad ingehaald door de realiteit.
Gedurende de crisis zijn wij steeds verder gegaan. De
Commissie doet CRD III-voorstellen en het Basels Comité
is met de Baselse afspraken bezig. Soms zien wij dat de
Commissie op het laatste moment een aantal zaken in de
CRD meeneemt omdat wij dat graag willen, ook op grond
van de Nederlandse wensen en eisen. Sommige CRD IIzaken moeten wij nog implementeren, terwijl heel veel
zaken uit CRD II en zelfs uit CRD III daadwerkelijk materieel al zijn ingevoerd. De toezichtspraktijk van CRD II is
eigenlijk al ingericht en uitgevoerd. Het gaat er uiteindelijk
om dat het toezicht goed werkt.
Ik kom op het naar voren halen van Basel III. Banken streven al naar het aanhouden van hogere kapitaalreserves
dan de nu de geldende norm, dichtbij Basel III. Basel III
betreft echter niet alleen kapitaaleisen. Het is namelijk een
enorm groot en technisch pakket. Het pakket omvat ook
liquiditeit, leverage en kalibratie van bepaalde instrumenten. Op een aantal punten werkt het ook alleen als wij
Europees, en liefst zo mondiaal mogelijk, minimale eisen
stellen.
Een springend punt dat meestal in Basel III wordt bedoeld,
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zijn de kapitaaleisen. Dat punt halen wij in Europa de facto
naar voren naar aanleiding van de uitwerking van de Ecofin-Raad van zaterdag. Woensdag is er weer een EcofinRaad waarin wij over kapitaaleisen zullen spreken. Er is
een akkoord in de maak met kapitaaleisen die na stress op
een aantal punten verder gaan dan Basel III. De facto
halen wij dat onderdeel al naar voren, omdat wij nu zeggen
dat je eraan moet voldoen; je krijgt een x-aantal maanden
om eraan te voldoen.
De heer Huizing vroeg of CRD II van de Europese regelgeving afwijkt. Nee, want de bepalingen in het voorstel zijn
overeenkomstig de richtlijn geïmplementeerd.
Ik ga verder met de vraag waar je het niveau van regelgeving in vastlegt. Ik ben het met de heer Irrgang eens dat je
daarmee heel prudent moet omgaan.
Sowieso is er sprake van een enorme hoeveelheid wet- en
regelgeving die heel technisch is. Wij kunnen niet alles.
Soms moeten wij de toezichthouders er ook nauw bij betrekken. Wij proberen wel altijd de zaken te onderscheiden
waaraan een substantieel risico of politiek risico verbonden
is, of een substantieel consumentenbelang. Bovendien
geldt het recht van amendement en kan de Kamer altijd
aangeven dat zij een bepaald punt wel in de wet wil opnemen. De Raad van State let hier ook heel erg op en kijkt
streng met ons mee. Als de Raad van State aangeeft dat
wij iets bij formele wet moeten invoeren, proberen wij dat
advies op te volgen, tenzij wij een heel goede reden hebben om dat niet te doen. Ik ben het dus met de heer Irrgang
eens dat wij hier heel prudent mee moeten omgaan.
Met dit wetsvoorstel voeren wij geen wijziging in de structuur van de wet- en regelgeving in, maar sluiten wij aan bij
de bestaande structuur. Er ligt ook geen beleidsmatige
keuze aan ten grondslag aan de implementatie van CRD II
en CRD III. Het uitgangspunt is dat wij algemene normen
en substantiële zaken altijd in de Wft opnemen. De technische uitwerking daarvan, gebaseerd op deze wetgeving,
wordt in lagere regelgeving vastgelegd. Deze manier van
handelen heeft een groot voordeel. De implementatie van
materiële eisen kan relatief sneller plaatsvinden en wij
kunnen sneller van start met de toezichtpraktijk. Maar
nogmaals, ik zal de vinger aan de pols houden dat wij hier
prudent mee omgaan.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Bij de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet
op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES
en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de
samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van
de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets is
“deskundigheid” vervangen door “geschiktheid”. Verzuimd
is toen deze wijziging ook door te voeren in de artikelen
2:10b en 5:29. Deze omissie wordt hiermee hersteld.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Dit onderdeel implementeert artikel 111, eerste lid, van de
richtlijn. Artikel 3 van de electronischgeldrichtlijn bepaalt dat
een aantal artikelen van de richtlijn betaaldiensten van
overeenkomstige toepassing zijn voor electronischgeldinstellingen.
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Artikel 2:10c [vervallen] 92 93
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Artikel 2:3c is van overeenkomstige toepassing op electronischgeldinstellingen. Daarmee is artikel 2:10c overbodig.

§ 2.2.1a.2. Vrijstelling
Artikel 2:10d 94
Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van
artikel 2:10a, eerste lid. Aan deze gehele of
gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Artikel 2:10d betreft implementatie van artikel 9, eerste lid,
van de Richtlijn. Nadere uitwerking van de vrijstellingsregeling vindt plaats in de Vrijstellingsregeling Wft. Gedacht
wordt aan vrijstelling van instellingen die relatief klein zijn,
te weten instellingen waarbij de totale bedrijfsactiviteiten in
Nederland niet een hoger bedrag aan een gemiddeld uitstaande elektronisch geld genereren dan 5 miljoen euro.
Ook mag het maximumbedrag van het geld dat op een
elektronische drager is opgeslagen niet meer zijn dan
honderdvijftig euro. Uiteraard moeten de bestuurders van
de vrij te stellen instelling betrouwbaar zijn. Verder rust ook
op een vrijgestelde instelling de verplichting om de in ruil
voor elektronisch geld ontvangen gelden, veilig te stellen
volgens het in artikel 3:29a van deze wet bepaalde. Bovendien moet ook de Nederlandsche Bank in kennis zijn gesteld van het voornemen van de instelling om elektronisch
geld te gaan uitgeven.
Kamerstuk 32.826 nr 6
Bij de vrijstelling wordt gedacht aan een grens van 5 miljoen euro wat betreft gemiddeld uitstaand elektronisch geld.
Wat dat betreft zijn de leden van de SP-fractie ook benieuwd naar de consultatiereacties op dit punt. Wat waren
precies de bezwaren tegen een lager bedrag en door wie
zijn deze bezwaren geuit?
92

93

94

Art. I, onderdeel O van de Implementatiewet herziene richtlijn
betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503). Deze bepaling werd laatstelijk toegelicht in kamerstuk 32.826, nr. 3 (red.).
Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
Art V, lid 4 van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat natuurlijke personen
of rechtspersonen als bedoeld in lid 3 worden geacht te zijn
vrijgesteld op grond van artt. 2:3d resp. 2:10d, Wft en worden
ambtshalve ingeschreven in het openbaar register, bedoeld in
art. 1:107, Wft, indien DNB reeds over het bewijs beschikt dat
aan de bij of krachtens die artikelen gestelde eisen wordt voldaan (red.).
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De leden van de SP-fractie vragen waar het bedrag van 5
miljoen euro dat mag worden aangehouden als gemiddeld
uitstaand elektronisch geld, door is ingegeven. Dit bedrag
is afkomstig uit artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van de
herziene richtlijn elektronisch geld. De beantwoording van
de vragen van de leden van de SP-fractie die betrekking
hebben op het bedrag van 150 euro, zijn meegenomen in
het antwoord dat is geformuleerd in de paragraaf lidstaatopties bij de lidstaatoptie die over de inrichting van de
vrijstelling gaat (hiervoor).

§ 2.2.1a.3. Bijkantoren en agenten van
en verrichten van diensten door elektronischgeldinstellingen met zetel in een
andere lidstaat
Artikel 2:10e
1. Een elektronischgeldinstelling met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor,
dan wel door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland, indien zij
een door de toezichthoudende instantie
van die lidstaat daartoe verleende vergunning heeft en de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar zij haar zetel
heeft, kennis heeft gegeven van het voornemen diensten te gaan verrichten naar
Nederland dan wel werkzaamheden te
gaan verrichten vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor.
2. Onverminderd het eerste lid, kan een elektronischgeldinstelling met zetel in een andere lidstaat, indien zij een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat
daartoe verleende vergunning heeft die
deze werkzaamheden toelaat, door tussenkomst van een in Nederland werkzaam
zijnde betaaldienstagent, overgaan tot het
verlenen van betaaldiensten.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Een elektronischgeldinstelling die gevestigd is in een andere lidstaat kan toch in Nederland elektronisch geld uitgeven, maar dan uitsluitend via een bijkantoor of via het
verrichten van diensten. Uitgifte van elektronisch geld via
een agent is in zo’n situatie niet toegestaan. Wel kan de
elektronischgeldinstelling betaaldiensten verlenen via een
in Nederland werkzaam zijnde agent. Dit volgt uit artikel 3,
vijfde lid, van richtlijn 2009/110.

b. vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van elektronischgeldinstelling uit te oefenen in een andere
lidstaat.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen die voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank een
door de Nederlandsche Bank op grond
van dit deel verleende vergunning hebben, voor zover het aan hen ingevolge die
vergunning is toegestaan elektronisch
geld uit te geven.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
elektronischgeldinstellingen met zetel in
een door Onze Minister aan te wijzen
staat.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In dit artikel is opgenomen dat elektronischgeldinstellingen
die in een niet-lidstaat gevestigd zijn, geen elektronisch
geld uit kunnen geven in Nederland via een in Nederland
gevestigde agent of bijkantoor. Als een dergelijke in een
derde-land gevestigde elektronischgeldinstelling in Nederland werkzaamheden wil kunnen uitvoeren, dan zal zij
daartoe een in een EU-lidstaat gevestigde dochtermaatschappij moeten oprichten die voor het verrichten van deze
werkzaamheden een vergunning krijgt van die EU-lidstaat.
Strikt genomen heeft een lidstaat de beleidsvrijheid om een
in een niet-lidstaat gevestigde elektronischgeldinstelling toe
te laten op de eigen nationale markt. Tot op heden was
deze regeling ook in Nederland van toepassing. Echter, nu
de prudentiële vereisten voor elektronischgeldinstellingen
versoepeld worden en het de bedoeling van de Europese
Commissie lijkt te zijn om elektronischgeldinstellingen op
termijn te integreren met betaalinstellingen, wordt hier met
ingang van de onderhavige wetswijziging een andere keuze in gemaakt. In de praktijk heeft deze wijziging van het
regime geen gevolgen voor al actieve elektronischgeldinstellingen in Nederland, omdat er momenteel geen bijkantoren zijn van een in een derde-land gevestigde uitgever
van elektronisch geld met een vergunning van de Nederlandsche Bank om in Nederland geld te mogen uitgeven.
Het is dan ook niet noodzakelijk om ter zake van deze
wijziging in het regime overgangsrecht op te nemen.
In het tweede lid van artikel 2:10f, is de bepaling opgenomen die voor inwerkingtreding van deze wet was opgenomen in artikel 2:20, tweede lid, van de Wet op het financieel
toezicht.

§ 2.2.1a.4. Elektronischgeldinstellingen
met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:10f
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden:
a. in Nederland het bedrijf van elektronischgeldinstelling uit te oefenen;
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Afdeling 2.2.2 Uitoefenen van bedrijf
van bank en financiële instelling
§ 2.2.2.1. Vergunningplicht en -eisen
voor banken met zetel in Nederland
Artikel 2:1195 96
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Europese Centrale Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van bank.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
personen op wie het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen ingevolge
artikel 3:2 niet van toepassing is.
Kamerstuk 29 708, nr. 34
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 10 bij art.
2:4.
In artikel 3:2 wordt geregeld dat bepaalde vormen van het
95

96

Artikel VII, lid 1 van de Implementatiewet CRD IV (Stb. 2014,
nr. 253) bepaalt dat “Een vergunning als bedoeld in artikel
2:11 van de Wet op het financieel toezicht die wordt gehouden door een persoon die in de periode van zes maanden
voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel
I, onderdeel DD [=het herziene art. 3:4 (red.).], geen kredietinstelling was als bedoeld in artikel 4 van verordening (EU) nr.
575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176), […] vanaf
dat tijdstip [wordt] aangemerkt als een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht, mits de houder van de vergunning in die periode de
activiteiten verrichtte, bedoeld in het laatstgenoemde artikel.
Indien niet aan die voorwaarde wordt voldaan, trekt de toezichthouder de vergunning na voornoemd tijdstip in.” Dit werd
in kamerstuk 33 849 nr 03 als volgt toegelicht: “Dit artikel regelt in het eerste lid het benodigde overgangsrecht in verband
met de nieuwe redactie van de vrijwillige bankvergunning in
3:4 Wft; zie hiervoor de toelichting bij artikel I, onderdeel DD
[=het herziene art. 3:4 (red.).]. De vergunningen als bedoeld
in artikel 2:11 Wft, die worden gehouden door vrijwillige banken, die niet kunnen worden aangemerkt als kredietinstelling
in de zin van artikel 4 van de verordening, berusten voortaan
op artikel 3:4. De betreffende vrijwillige bakenen dienen dan
echter wel de activiteiten te verrichten als bedoeld in dat artikel. Indien dit laatste niet het geval is, vervalt de vergunning
van rechtswege.” (red.).
Artikel II van de Uitvoerinsgwet verordening bankentoezicht
(Stb. 2015, nr. 184) bepaalt dat “een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank, verleend op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel
CC, [vervanging van “De Nederlandsche Bank” door de Europese Centrale Bank” in art. 2:11, lid 1 (red.)] wordt voor de
toepassing van de Wet op het financieel toezicht gelijkgesteld
met een door de Europese Centrale Bank verleende vergunning”. Dit werd in kamerstuk 34 049, nr. 03 als volgt toegelicht: “Dit artikel voorziet erin dat banken met zetel in Nederland, die nu een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning heb-ben, na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
geen nieuwe vergunning hoeven aan te vragen voor de uitoefening van het bedrijf van bank” (red.).
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verkrijgen van opvorderbare gelden niet onder de reikwijdte
van de wet vallen. Hierbij wordt gedoeld op zogenoemde
concernfinancieringsmaatschappijen. De tekst van artikel
3:2 luidt dat ’’het in dit deel bepaalde” geen betrekking
heeft op concernfinancieringsmaatschappijen. Met “dit
deel” wordt bedoeld: het Deel Prudentieel toezicht financiele ondernemingen. Toen de markttoegang nog werd geregeld in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, had de uitzondering betreffende concernfinancieringsmaatschappijen mede betrekking op de vergunningplicht. Nu de markttoegang niet langer is geregeld in het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen hebben de woorden “het in dit deel bepaalde” onbedoeld niet
langer mede betrekking op markttoegang. Toch was en is
het de bedoeling dat de vergunningplicht niet geldt voor
concernfinancieringsmaatschappijen. Met de voorgestelde
wijziging van artikel 2:11 wordt bereikt dat concernfinancieringsmaatschappijen geen vergunning nodig hebben. Een
inhoudelijke wijziging wordt hiermee dus niet beoogd.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
De wijzigingen in artikel 2:11 vloeien voort uit het feit dat de
elektronischgeldinstelling niet langer aangemerkt wordt als
kredietinstelling (welke in Nederland voortaan als bank
wordt aangeduid). Om deze reden is een nieuwe paragraaf
ingevoegd, te weten paragraaf 2.2.1A. In deze paragraaf is
het verbod op de uitgifte van elektronisch geld, maar ook
de vergunning voor elektronischgeldinstellingen geregeld.
Het tweede lid van artikel 2.11, dat met de voorgestelde
wijziging vervalt, is materieel opgenomen in het nieuwe
artikel 2:10a, tweede lid, van de Wet op het financieel
toezicht.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Deze wijzigingen houden verband met de wijziging van
artikel 3:2, waarmee het regime voor concernfinancieringsmaatschappijen wordt aangescherpt. De wijzigingen
van de artikelen 2:11, tweede lid, en 2:16, vierde lid, hebben louter tot doel de bedoeling van deze artikelen duidelijker weer te geven. Die bedoeling is dat degene op wie het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen ingevolge artikel 3:2 niet van toepassing is, geen vergunning
behoeft. Voorts wordt de aandacht op het volgende gevestigd. Artikel 2:16, en in het verlengde daarvan ook artikel
2:17, hebben betrekking op de situatie waarin een onderneming met zetel in een andere lidstaat naar het recht van
die lidstaat geen bankvergunning behoeft en naar Nederlands recht wel. Dit geval kan zich voordoen wanneer het
begrip “kredietinstelling” in de richtlijn 2006/48/EG in andere lidstaten anders wordt geïnterpreteerd dan in Nederland.
De kans daarop is nu al zeer klein. Na inwerkingtreding van
de verordening kapitaal vereisten (de zogeheten Capital
Requirements Regulation) kan de Europese Commissie op
grond van artikel 456, eerste lid, onderdeel a van die verordening onder andere het begrip “kredietinstelling” verduidelijken.97 Wanneer de Commissie dat inderdaad doet, zal de
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Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële voorschriften voor kredietinstellingen en beleggingsinstellingen en
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betekenis van de artikelen 2:16 en 2:17 nog beperkter zijn
dan zij nu al is. In dat geval zal worden bezien of de artikelen 2:16 en 2:17 worden gehandhaafd. Vooralsnog blijft
artikel 2:16, eerste tot en met derde lid, ongewijzigd en
hebben de beide onderdelen van het vierde lid van dat
artikel, zoals thans voorgesteld, nog betekenis.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Op grond van de verordening bankentoezicht krijgt de ECB
de exclusieve taak toebedeeld om vergunningen te verlenen aan banken met zetel binnen de deelnemende lidstaten. Het verlenen van een vergunning aan banken met
zetel in Nederland is ingevolge de verordening dus niet
langer een aangelegenheid van DNB. Om dit tot uitdrukking
te brengen is in onderdeel CC geregeld dat het verboden is
om zonder vergunning van de ECB het bedrijf uit te oefenen van bank met zetel in Nederland.
Kamerstuk 34 049, nr. 07
Algemeen
Deze nota van wijziging bevat een aantal aanvullingen op
het Wetsvoorstel uitvoeringswet verordening bankentoezicht.98 De verordening bankentoezicht bepaalt dat de ECB
ten behoeve van de uitoefening van haar taken over dezelfde bevoegdheden en verplichtingen beschikt die DNB
heeft op grond van de relevante Uniewetgeving. 99 De ECB
past daarbij onder andere bepalingen toe uit de Wet op het
financieel toezicht (Wft) die implementatie zijn van regels
uit relevante richtlijnen, zoals de richtlijn kapitaalvereisten.
De ECB zal als bevoegde toezichthouder de bepalingen
toepassen die relevant zijn voor de bij de verordening
bankentoezicht aan haar opgedragen taken.
In welke gevallen de ECB de bevoegde toezichthouder is,
is bepaald in de artikelen 4, 5 en 6 van de verordening, die
de taken van de ECB bevatten. De artikelen 4 en 6 bepalen
– kort gezegd – dat de ECB de in artikel 4, eerste lid, genoemde taken uitoefent ten aanzien van significante banken en DNB ten aanzien van minder significante banken.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het toezien op liquiditeitsvereisten of het verrichten van toetsingen en stresstesten.100 Uitzonderingen op deze bevoegdheidsverdeling in
de artikelen 4 en 6 zijn de vergunningverlening en vvgbverlening bij gekwalificeerde deelnemingen. Ten aanzien
van deze taken is in de artikelen 4 en 6 van de verordening
geregeld dat enkel de ECB daarvoor verantwoordelijk is,
ongeacht of het gaat om een significante of minder significante bank. Met het voorstel om onder meer de artikelen
2:11 en 3:95 van de Wft te wijzigen, zal dit zijn beslag
krijgen in de Wft.101
Naast deze algemene bevoegdheidsverdeling in de artikelen 4 en 6, is in artikel 5 van de verordening voor het opleggen van kapitaalbuffervereisten een bijzondere be-

98
99
100
101

tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/1012 (PbEU 2013,
L 176).
Kamerstuk 34.049, nr. 2.
Artikel 9 van de verordening bankentoezicht.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2
van de memorie van toelichting, Kamerstuk 34.049, nr. 3.
Zie Artikel I, onderdelen CC en QQ van het wetsvoorstel.
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voegdheidsverdeling opgenomen.102 DNB is, na overleg
met de ECB, zelfstandig bevoegd de in artikel 5 genoemde
kapitaalbuffervereisten op te leggen aan significante en
minder significante banken. DNB legt daarbij een dergelijk
voornemen voor aan de ECB en neemt bij haar besluit de
overwegingen van de ECB in ogenschouw. De ECB is op
grond van artikel 5 daarnaast evenzeer zelfstandig bevoegd om aan deze banken strengere kapitaalbuffervereisten op te leggen indien zij dat nodig acht. Ook de ECB legt
een dergelijk voornemen voor aan DNB en neemt eventuele bezwaren van DNB mee in haar afweging om al dan niet
een strengere kapitaalbuffereis op te leggen. Anders dan
uit hoofde van de artikelen 4 en 6, zijn op grond van artikel
5 dus zowel DNB als de ECB bevoegd. In de nota naar
aanleiding van het verslag wordt toegelicht voor welke
kapitaalbuffervereisten artikel 5 geldt.
Voor de volledigheid en kenbaarheid van deze verdeling
van taken en bevoegdheden in de artikelen 4, 5 en 6 van
de verordening bankentoezicht, wordt een aantal bepalingen opgenomen in de Wet op het financieel toezicht
(Wft) waaruit blijkt dat in bepaalde gevallen niet DNB maar
de ECB de bevoegdheden kan uitoefenen in de Wft die
voortvloeien uit het relevante Unierecht. In dat kader wordt
een schakelbepaling opgenomen aan het begin van Deel 3
(zie onderdeel D), omdat in dat deel in hoofdzaak het prudentieel toezicht op banken is geregeld. In andere delen
van de Wft zijn slechts enkele bepalingen relevant voor de
taakuitoefening van de ECB. Waar nodig, zijn in dat geval
de betreffende bepalingen zelf aangepast om te regelen
dat ook de ECB in de in de verordening bepaalde gevallen
bevoegd is (zie onderdeel B en bijvoorbeeld onderdeel E
van het wetsvoorstel). Verder is het nodig ook een aantal
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Faillissementswet (Fw) te wijzigen met het oog op de toezichthoudende bevoegdheid voor de ECB onder het Single Supervisory Mechanism (SSM).
Artikel 2:12
1. De Nederlandsche Bank stelt op aanvraag
van een vergunning als bedoeld in artikel
2:11, eerste lid, een ontwerpbesluit als
bedoeld in artikel 14 van de verordening
bankentoezicht op, indien de aan-vrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt

102

Zie ook p. 4-5 van de memorie van toelichting: Kamerstuk
34.049, nr. 3.
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en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. de artikelen 3:17, eerste en tweede lid,
en 3:17a, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
g. artikel 3:19, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal leden van een raad van commissarissen
of een daarmee vergelijkbaar orgaan
als bedoeld in artikel 3:19, tweede lid;
h. artikel 3:31 met betrekking tot geconsolideerd toezicht;
i. artikel 3:33c met betrekking tot de administratie van het derivatenvermogen;
j. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
k. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit; en
l. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit.
2. Indien de aanvraag een bank met zetel in
Nederland betreft waarin een gekwalificeerde deelneming wordt gehouden, stelt
de Nederlandsche Bank, onverminderd
het eerste lid, een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 14 van de verordening
bankentoezicht op, indien de houder van
de gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen bezwaar overeenkomstig
artikel 3:95, tweede lid, heeft aangevraagd, en de Nederlandsche Bank van
oordeel is dat voldaan is aan het bepaalde
ingevolge de artikelen 3:99 tot en met
3:101 met betrekking tot de verklaring van
geen bezwaar.
3. Indien de aanvrager niet heeft aangetoond
dat zal worden voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen, wijst de Nederlandsche Bank de aanvraag af.
4. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
5. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
in het in het eerste lid bedoelde ontwerpbesluit aan de ECB voorstellen om geheel
of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van
het eerste lid, aanhef en onderdeel c, f, of
g, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 10 bij artikel
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2:5. en de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art 2:5, inzake artikelen 2:5, eerste lid, onderdelen i en j, 2:12, eerste lid, onderdelen j en k, 2:31, eerste
lid, onderdeel i en 2:49, eerste lid, onderdeel i.
Deze bepaling ziet op de situatie waarin een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager wordt gehouden op het
moment van de aanvraag. DNB verleent de vergunning
eerst dan, indien de deelnemer een verklaring van geen
bezwaar heeft verkregen.
Kamerstuk 29 708, nr. 34
In artikel 2:12, worden twee leden ingevoegd, voorlopig
genummerd 3 en 4. In lid 3 wordt rekening gehouden met
de gevallen waarin niet DNB maar de Minister van Financien de verklaring van geen bezwaar verleent.
Vervolgens wordt een lid ingevoegd, voorlopig genummerd
als 4, teneinde rekening te houden met de afwijkende
regels met betrekking tot gekwalificeerde deelnemingen in
elektronischgeldinstellingen.
De zinsbouw en de terminologie van het tweede lid zijn
aangepast aan de nieuwe leden 3 en 4.
Kamerstuk 32 292 Nr. 3
Het derde lid van artikel 2:12 verwijst naar de verlening
door de Minister van Financiën op grond van artikel 3:97
van verklaringen van geen bezwaar. Artikel 3:97 is vervallen. Deze verwijzing kan daarom ook komen te vervallen.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Artikel 2:12 betreft de vergunningverlening aan een bank of
een elektronischgeldinstelling. Ten aanzien van de zeggenschapsstructuur zijn daarop alleen het bepaalde in het
eerste en tweede lid van artikel 3:16 van toepassing en niet
het derde lid.
Kamerstuk 33 849 nr 03
De voorgestelde wijziging van het eerste lid betreft een
aanvulling naar aanleiding van het voorgestelde artikel
3:17a; zie ook de toelichting daarbij.
Met de voorgestelde wijzigingen in de artikelen 2:12, vierde
lid, 2:17, derde lid, 2:21, derde lid, 2:99, zesde lid, 3:57,
zevende lid, en 3:63, vierde lid, wordt voorzien in het
schrappen van de ontheffingsmogelijkheden voor banken
en beleggingsondernemingen met betrekking tot kapitaalvereisten die straks volgen uit de verordening: de eisen van
minimum eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit. Voor
nationale ontheffingsmogelijkheden ten aanzien van deze
eisen is naast de verordening geen plaats meer. De verordening voorziet overigens in beginsel niet in vergelijkbare
algemene ontheffingsmogelijkheden.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen naar de gevolgen van
het schrappen van de ontheffingsmogelijkheden ten aanzien van de kapitaalvereisten en wat wordt bedoeld met de
mededeling dat de verordening «in beginsel» niet voorziet
in vergelijkbare mogelijkheden. Deze leden vragen in dit
verband tevens naar de positie van BNG en NWB.
Reden voor het afschaffen van de ontheffingsmogelijkheden in de Wft is dat de toepassing van deze eisen voortaan
worden beheerst door de verordening kapitaalvereisten. De
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nationale ontheffingen komen bij inwerkingtreding van de
voorgestelde wijzigingen van rechtswege te vervallen. De
verordening kapitaalvereisten voorziet in een aantal gevallen in zogeheten «waivers», waarbij de toezichthouder een
onderneming kan vrijstellen van specifieke aspecten of
verplichtingen uit de verordening.
Met «in beginsel» wordt gedoeld op het feit dat deze «waivers» gezien hun beperktere strekking niet goed vergelijkbaar zijn met de algemene en ruime ontheffingsmogelijkheden ten aanzien van de kapitaalvereisten die thans nog
in de Wft zijn opgenomen. Met betrekking tot de positie van
BNG en NWB verwijs ik naar de beantwoording op dat punt
hiervoor, bij de bespreking van de verhouding met het
gemeenschappelijk Europees bankentoezicht.
Kamerstuk 33.849, nr. 12
Minister Dijsselbloem: Mevrouw De Vries heeft ook gevraagd of voor de Bank Nederlandse Gemeenten en de
Nederlandse Waterschapsbank andere of dezelfde kapitaaleisen en buffers gaan gelden. De leverage ratio zal wat
mij betreft – ik heb dat al eerder gezegd – niet voor de
sectorbanken gaan gelden vanwege het onderscheidende
bedrijfsmodel van deze banken en vanwege de overwegend relatief zeer lage risico’s. DNB heeft eerder aangegeven alleen systeembuffers te willen opleggen aan de vier
systeembanken en sluit de BNG en de NWB dus uit. Zou
de situatie veranderen en zouden er andere risico’s ontstaan in de sectoren waarin de BNG en de Nederlandse
Waterschapsbank actief zijn, dan zou het alsnog kunnen.
Het is dus op zichzelf niet uitgesloten, maar DNB heeft
aangegeven de systeembuffers alleen te zullen opleggen
aan de vier systeembanken. Wettelijk gezien kan het ook
opgelegd worden aan de twee sectorbanken, als de situatie
daarom zou vragen.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): […] Mijn volgende punt
betreft de BNG en de NWB. Die banken moeten eigenlijk
maar aan heel weinig kapitaalsvereisten gaan voldoen. Wij
hebben daar een probleem mee, omdat wij vinden dat je,
als je gelijke risico’s hebt, ook gelijke buffers zou moeten
aanhouden. Het zou niet moeten uitmaken of je toevallig in
overheidshanden bent. Het is ook niet zo dat er bij deze
twee banken geen risico’s zouden zitten, want er zitten
bijvoorbeeld wel degelijk risico’s aan de kredietverlening
aan de zorg, waarin de BNG een belangrijke rol heeft.
Waarom zou een gewone, commerciële bank die hetzelfde
risicoprofiel heeft, niet dezelfde buffers moeten hanteren?
Het lijkt nu net of er twee typen banken komen en dat lijkt
ons geen goede zaak, omdat de BNG en de NWB ook al
het voordeel hebben dat er overheidsaandeelhouders zijn,
waardoor zij een voordeel op de kapitaalmarkt hebben. […]
Minister Dijsselbloem: Dan ga ik in op de BNG Bank en de
Nederlandse Waterschapbank. Er is echt een onderscheid
tussen deze twee banken en de vier grootste, in de schaal
van beide banken, maar ook in het type activiteiten van de
banken en de risico’s die daarbij gelden. De Nederlandsche
Bank kan ook aan hen extra buffereisen stellen. DNB heeft
op dit punt al laten weten de buffereisen te richten en enten
op de vier grootste banken, en niet op de sectorbanken.
Het kan echter wel. Ten principale heeft mevrouw De Vries
gelijk. Als zich daar systeemrisico’s voordoen, zoals specifieke risico’s, conjunctuurgerelateerde risico’s of risico’s die

© R.E. Batten januari 2020

voortvloeien uit de sectoren waarin deze banken actief zijn,
dan kan de Nederlandsche Bank dat doen. De knop zal er
dus ook voor hen zijn.
Kamerstuk 33.849 nr. C
De leden van de SP-fractie vragen of er onderdelen uit de
verordening (CRR) zijn die in het wetsvoorstel worden
geïmplementeerd. In het bevestigende geval vragen zij zich
af of het daarbij gaat om artikel 3:66 Wft en daarnaast
uitsluitend om onderdelen uit de huidige Nederlandse wet
die strijdig zijn met de verordening. Indien implementatie
zich uitstrekt buiten de bedoelde onderdelen willen deze
leden weten wat het criterium is om onderdelen uit de
verordening al dan niet in het wetsvoorstel op te nemen.
Aangezien de verordening rechtstreeks werkt, is omzetting
in de nationale wetgeving niet meer vereist en zelfs niet
meer toegestaan. Alleen voor zover de huidige Wft bepalingen bevat die in strijd zijn of in strijd kunnen komen met
de verordening dienen deze te worden aangepast. Om die
reden voorziet het wetsvoorstel in diverse aanpassingen
van de Wft die nodig zijn om de wet in overeenstemming te
brengen met de verordening. Een duidelijk voorbeeld betreft het schrappen van niet meer door de verordening
toegestane ontheffingsmogelijkheden (artikel I, onderdelen
V, X, Y, AA, NN, QQ). Ook veel van de aanpassingen in
afdeling 3.6.2. inzake geconsolideerd toezicht op banken
en beleggingsondernemingen zijn een gevolg van het feit
dat de desbetreffende materie thans in de verordening
wordt geregeld, zodat er ter zake geen ruimte meer is voor
nationale regels.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Met dit onderdeel wordt de procedure bij de aanvraag van
een vergunning voor een bank met zetel in Nederland
gewijzigd in verband met het SSM. De aanvraag voor een
bankvergunning wordt onder het SSM nog steeds gedaan
bij DNB en ook de vergunningvereisten blijven ongewijzigd.
Wel wordt met het oog op de verordening103 bepaald dat de
ECB bevoegd is om vergunningen te verlenen aan banken
met zetel in Nederland (en andere deelnemende lidstaten).
DNB stelt daarom ter voorbereiding van een besluit van de
ECB binnen 26 weken (en als bijvoorbeeld meer gegevens
nodig zijn, uiterlijk binnen 12 maanden) een ontwerpbesluit
op indien de aanvrager voldoet aan de gestelde vergunningvoorwaarden. De ECB heeft na kennisname van het
ontwerpbesluit vervolgens tien – en in gemotiveerde gevallen twintig – werkdagen om bezwaar te maken tegen het
voorgestelde ontwerpbesluit. De verordening bepaalt dat
de aanvrager van zowel het ontwerpbesluit als het besluit
van de ECB in kennis wordt gesteld.
DNB stelt echter alleen een ontwerpbesluit op indien aanvrager aantoont dat aan de vergunningvereisten wordt
voldaan. Indien dat niet het geval is en DNB de aanvraag
wil afwijzen, stelt zij geen ontwerpbesluit op. Op grond van
artikel 14, tweede lid, blijft DNB namelijk zelfstandig bevoegd te besluiten tot afwijzing van de vergunningaanvraag
voor het uitoefenen van het bedrijf van bank met zetel in
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Zie artikel 14 van de verordening bankentoezicht.
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Nederland. Deze bevoegdheid is neergelegd in het nieuwe
derde lid van artikel 2:12 Wft.
De aanpassing van het tweede lid heeft tot gevolg dat de
huidige systematiek, waarbij een positief oordeel van DNB
over een aangevraagde vvgb vereist is voor verlening van
een bankvergunning, wordt voortgezet. DNB stelt onder het
SSM op een vergunningaanvraag een ontwerpbesluit op,
indien zij een positief oordeel (al dan niet in de vorm van
een ontwerpbesluit) heeft gevormd over een aangevraagde
vvgb.
In het vijfde lid (nieuw) van artikel 2:12 is voorts opgenomen dat DNB op aanvraag in het ontwerpbesluit aan de
ECB kan voorstellen geheel of gedeeltelijk ontheffing te
verlenen van bepaalde eisen voor een bankvergunning,
indien daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en
de doelstellingen daarvan anderszins worden bereikt. Voor
een toelichting op de opname van het voorstel voor een
ontheffing in het ontwerpbesluit wordt verwezen naar de
toelichting bij onderdeel Y.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:5 (red.)
Artikel 2:13
1. Indien een bank voornemens is naast de
uitoefening van het bedrijf van bank tevens beleggingdiensten104 te verlenen of
beleggingsactiviteiten te verrichten in
Nederland, stelt de Nederlandsche Bank
op aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 slechts een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 14 van de
verordening bankentoezicht op indien de
aanvrager, onverminderd artikel 2:12,
aantoont dat eveneens zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c,
onder 1° tot en met 6°, met betrekking
tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
b. artikel 4:87 met betrekking tot het
treffen van adequate maatregelen ter
bescherming van rechten van cliënten; en
c. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. [vervallen (red.)]105
104
105

Art. I, onderdeel EE van Stb 2015, nr. 184 spelt dit woord ten
onrechte zonder ‘s’ (red.).
Stb 2007, nr 407. Het betrof de bevoegdheid van DNB om op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het
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Kamerstuk 29 708, nr. 10
Het tweede, derde en vierde lid hebben betrekking op
financiële ondernemingen die een vergunning van DNB
behoeven, maar die daarnaast preventief worden getoetst
op het voldoen aan bepaalde gedragsregels waarover de
AFM in het kader van de vergunningaanvraag van die
ondernemingen DNB adviseert. Het betreft degenen die
een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van
bank aanvragen en voornemens zijn daarnaast te bemiddelen in financiële instrumenten of individuele vermogens te
beheren: de bankbeleggingsondernemingen. Bij de vergunningverlening aan deze financiële ondernemingen zal
worden getoetst of zij aan bepaalde regels voldoen die in
het Deel Gedragstoezicht zijn opgenomen. Ingevolge het
vierde lid wordt voor een aspirant-rechtsbijstandverzekeraar dezelfde procedure gevolgd.
Thans wordt ingegaan op de te volgen procedure, daarna
wordt ingegaan op de gedragselementen die worden getoetst. De procedure bij de vergunningverlening aan bankbeleggingsondernemingen is als volgt.106 Degene die voornemens is naast de uitoefening van het bedrijf van bank te
bemiddelen in financiële instrumenten of individuele vermogens te beheren meldt dit voornemen aan DNB. Hij
behoeft slechts een vergunning voor de uitoefening van het
bedrijf van bank aan te vragen. De toets die in het kader
van de vergunningaanvraag wordt uitgevoerd omvat mede
gedragselementen die van belang zijn voor beleggingsdiensten. De aanvrager vraagt deze vergunning aan bij
DNB. De reden hiervoor is dat het zwaartepunt van het
toezicht op deze ondernemingen prudentieel van aard is.
DNB is gehouden onverwijld een afschrift van de vergunningaanvraag door te zenden aan de AFM. De AFM geeft
aan DNB een advies over de gedragselementen. DNB
beslist vervolgens integraal op de vergunningaanvraag, ook
met betrekking tot de door de AFM preventief getoetste
gedragselementen. DNB kan slechts gemotiveerd afwijken
van het advies van de AFM. Vanzelfsprekend laat deze
formele procedure onverlet dat de AFM en DNB op informele wijze over en weer contact met elkaar houden teneinde, gelet op het belang van de aanvrager, de behandeling
van de aanvraag in praktische zin zo voortvarend mogelijk
te doen verlopen.
Artikel 2:13 bepaalt onder andere dat de aanvrager die
voornemens is te bemiddelen in financiële instrumenten of
individuele vermogens te beheren dit meedeelt aan DNB.
Doet hij dit niet, of indien DNB, na AFM te hebben gehoord,
meent dat de aanvrager niet aan de vereisten voor deze
activiteiten voldoet, dan zondert DNB deze activiteiten uit
van de vergunning. Indien deze activiteiten zijn uitgezonderd en een bank eerst na de verlening van de vergunning
het voornemen heeft om naast de uitoefening van het
bedrijf van bank te bemiddelen in financiële instrumenten of
individuele vermogens te beheren, ontstaat een situatie die
is geregeld in artikel 3:33 en zal een uitbreiding van de
vergunning moeten worden gevraagd. Zie de toelichting op
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eerste lid, aanhef en onderdeel a of c, indien de aanvrager
aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan
en dat de doeleinden die de in het eerste lid genoemde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
Zie ook de toelichting op artikel 1:48.
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dat artikel.
Overigens geldt het omgekeerde voor beheerders en beleggingsondernemingen waarbij het zwaartepunt van het
toezicht ligt in het gedragsdomein. Deze laatstbedoelde
financiële ondernemingen dienen bij de vergunningverlening over voldoende aanvangskapitaal te beschikken; dat is
een prudentieel element.
Het is mogelijk dat een verzekeraar die al een vergunning
voor de uitoefening van het bedrijf van verzekeraar in een
bepaalde branche heeft, het voornemen opvat om ook het
bedrijf in de branche Rechtsbijstand of de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen uit te oefenen. In tegenstelling
tot bankbeleggingsondernemingen behoeft die situatie niet
apart te worden geregeld. De verzekeraar zal een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van verzekeraar in
de branche Rechtsbijstand moeten aanvragen, en dan is
artikel 2:33 van toepassing.
Vanzelfsprekend geldt de weergegeven procedure voor
vergunningverlening alleen voor nieuwe gevallen, dat wil
zeggen de gevallen waarin het (tevens) bemiddelen in
financiële instrumenten of het beheren van individuele
vermogens (nog) niet is toegestaan op het moment van
inwerkingtreding van de onderhavige bepaling en waarvoor
voordien ook nog geen aanvraag is ingediend. Banken die
op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige
bepaling zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel
52 van de Wtk 1992 en die op grond van de Wtk 1992
diensten terzake van effectenbemiddeling of vermogensbeheer mogen aanbieden of verrichten (en daarom niet
vallen onder het verbod van artikel 7, eerste lid, van de Wte
1995), komen te vallen onder het overgangsrecht. Dit geldt
ook voor verzekeraars die onder de Wtv 1993 reeds werkzaam zijn in de branche Rechtsbijstand of de branche
Aansprakelijkheid motorrijtuigen.
Voor de geïnventariseerde gedragselementen geldt dat het
een complexe materie betreft waarvan preventieve toetsing
vanuit de doelstellingen van het gedragstoezicht noodzakelijk wordt geacht, gelet op de risico’s die het niet-naleven
van de regels kunnen hebben op de werking van de financiële markten en de bescherming van cliënten.107 Verschillende van deze elementen krijgen hun weerslag in de
bedrijfsvoering van de onderneming. De bedrijfsvoering is
dan ook niet hieronder als een aparte categorie opgenomen, maar de gedragstypische onderwerpen zijn steeds
onderscheiden naar hun aard.
De vijf108 preventief te toetsen gedragselementen zijn:

king over producten en diensten. In het kader van de vergunningverlening wordt dan bekeken of de organisatie van
de onderneming zodanig is dat de onderneming aan de
regelgeving op dit gebied kan voldoen. De zorgvuldige
behandeling van cliënten betreft ook de procedures met
betrekking tot het te voeren beleggingsbeleid. In het Deel
Gedragstoezicht worden regels gesteld voor de procedures
die een beleggingsonderneming bij vermogensbeheer
hanteert met betrekking tot het te voeren beleggingsbeleid
dat met specifieke cliënten is overeengekomen. Deze
procedures omvatten ook regels op grond waarvan beleggingsondernemingen zich dienen te onthouden van het
zichzelf bevoordelen door middel van onnodig veel transacties of onevenredig hoge transactiekosten, ook wel “churning” genoemd. Een ander onderdeel van de procedures
betreft de mogelijkheden om de cliënt te kunnen informeren
over zijn vermogenspositie. Toetsing van de bedrijfsvoeringsbepalingen met betrekking tot deze onderwerpen vóór
de markttoegang is van belang, aangezien de ondernemingen over het algemeen direct na markttoegang potentiële
cliënten zullen benaderen en deze cliënten grote risico’s
lopen indien de onderneming daarbij niet voldoet aan de
geldende regels op dit gebied.
B het vastleggen van de relatie met cliënten (op te nemen
in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel in
artikel 4:14)
Een beleggingsonderneming moet in beginsel met iedere
cliënt een schriftelijke overeenkomst sluiten, die de uiteindelijke grondslag vormt voor de diensten die de beleggingsonderneming voor de cliënt gaat verrichten. Dit wordt
de cliëntenovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst
moet onder meer zijn opgenomen welke diensten de beleggingsonderneming voor de cliënt zal verrichten, de in
rekening te brengen kosten, de wijze waarop de instructies
van de cliënt en berichten van de beleggingsonderneming
worden verstrekt en geadministreerd en regelingen inzake
de aansprakelijkheid van beide partijen. Aanvullende eisen
gelden indien de overeenkomst ook betrekking heeft op
vermogensbeheer. Aan de bedrijfsvoeringsregels die betrekking hebben op de cliëntenovereenkomst zal preventief
getoetst worden.

A het waarborgen van de informatieverstrekking en van
zorgvuldige behandeling van cliënten (op te nemen in de
tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel in artikel
4:14)
Een belangrijk element van het toezicht op beleggingsondernemingen richt zich op de wijze waarop de ondernemingen hun cliënten benaderen. Dit heeft onder meer als doel
om de cliënten te beschermen tegen agressieve verkoopmethoden. Daarnaast dienen cliënten te worden beschermd tegen onjuiste of onvolledige informatieverstrek-

C het tegengaan van belangenconflicten tussen de financiele onderneming en haar cliënten en tussen haar cliënten
onderling (chinese walls; op te nemen in de tweede nota
van wijziging bij het wetsvoorstel in artikel 4:14)
Voor beleggingsondernemingen gelden regels ten aanzien
van de structurering van de onderneming. Een onderdeel
daarvan zijn de chinese walls: als een beleggingsonderneming bepaalde activiteiten ten aanzien van financiële instrumenten combineert moet een scheiding worden aangebracht tussen de betrokken onderdelen die deze activiteiten
verrichten. Doel van deze regels is het voorkomen van
belangenconflicten en daarmee bescherming van de belangen van de cliënt en de bevordering van de adequate
werking van de effectenmarkten.

De invulling van het begrip cliënt zal in het Deel Gedragstoezicht plaatsvinden.
De opsomming omvat slechts vier elementen (red.).

D Het waarborgen van de rechten van cliënten (op te nemen in de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel in
artikel 4:14)

107
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Hier wordt gedoeld op vermogensscheiding. Deze vermogensscheiding houdt in dat er waarborgen moeten zijn dat
gelden van cliënten niet voor eigen rekening van de onderneming worden gebruikt. Dit gebeurt door eisen te stellen
aan onder meer de juridische (eigendoms-)scheiding en de
gelijktijdige debitering en creditering van gelden en door
eisen te stellen aan de bewaring van effecten. De bedrijfsvoering moet zodanig zijn ingericht dat gelden en effecten
van cliënten zich niet kunnen vermengen met het vermogen van de beleggingsonderneming.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Artikel 1, tweede lid, van de MiFID wordt geïmplementeerd
in de artikelen 2:13, eerste lid, 2:22, eerste lid, 3:110, vierde en vijfde lid, 3:33, eerste lid, 3:45, 4:8, tweede lid, 4:12,
vierde lid, en 4:82, eerste lid. De afdelingen
4.2.3. zorgvuldige dienstverlening en 4.2.4. meldingsplichten kennen geen overeenkomstige reikwijdtebepalingen in
verband met kredietinstellingen en zijn daarom gewoon van
toepassing wanneer kredietinstellingen beleggingsdiensten
verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. In deze artikelen wordt bepaald welke bepalingen van de Wft die verband houden met het verlenen van beleggingsdiensten of
het verrichten van beleggingsactiviteiten van toepassing
zijn op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig de
bankenrichtlijn een vergunning is verleend. Uit de bewoordingen van artikel 1, tweede lid, van de MiFID dat een
aantal bepalingen «tevens» van toepassing is op kredietinstellingen wanneer deze één of meer beleggingsdiensten of
activiteiten verrichten, blijkt dat de Europese wetgever er
vanuit gaat dat het verlenen van beleggingsdiensten en of
het verrichten van beleggingsactiviteiten niet tot het gewone bedrijf van kredietinstellingen kan worden gerekend. Dit
strookt met de bankenrichtlijn.
Van de voorwaarden voor vergunningverlening zijn de
artikelen 11, 13 en 14 van de MiFID van toepassing verklaard. Deze vergunningsvoorwaarden zullen getoetst
worden bij de aanvullende gedragstoets die op basis van
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen109 wordt
verricht bij kredietinstellingen die voornemens zijn beleggingsdiensten te verlenen en/of beleggingsactiviteiten te
verrichten in Nederland. Overweging 18 van de richtlijn
zegt over een dergelijke preventieve toets dat deze kredietinstellingen geen andere vergunning dan de vergunning
voor het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling
nodig hebben110.
Deze aanvullende gedragstoets komt terug in de verwijzingen naar de artikelen 4:14, tweede lid, onderdeel c, onder
1° tot en met 6° (inrichting van de bedrijfsvoering),
4:87(adequate maatregelen ter bescherming van rechten
van cliënten) en 4:91a (met betrekking tot de eisen die
gelden voor het handelsproces en de afhandeling van
transacties in een multilaterale handelsfaciliteit) in de artikelen 2:13, eerste lid, 2:22, eerste lid, 3:110, vierde en
vijfde lid, 3:33, eerste lid en 3:45.
Artikel 4:8, tweede lid, maakt dat afdeling 4.2.1., waarin
regels worden gesteld in verband met deskundigheid,
betrouwbaarheid en integriteit niet van toepassing is op

kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen of
beleggingsactiviteiten verrichten. De deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit van genoemde kredietinstellingen wordt getoetst op grond van artikel 2:12, eerste lid,
onderdelen a, b en c. Artikel 4:12, vierde lid, regelt dat de
artikelen 4:13, waarin regels worden gesteld aan de zeggenschapsstructuur, en het ingevolge artikel 4:14, tweede
lid, aanhef en onderdelen a en b bepaalde, waarin eisen
worden gesteld aan inrichting van de bedrijfsvoering in
verband met het beheersen van bedrijfsprocessen en
bedrijfsrisico’s en integriteit, niet van toepassing zijn op
genoemde kredietinstellingen. Kredietinstellingen worden
op grond van artikel 2:12, eerste lid, onderdelen e en f al
getoetst aan de hand van deze criteria.
Artikel 4:82, eerste lid, regelt dat de artikelen 4:83 en 4:84
(inzake het aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaatsbepaling van deze personen), en 4:87, tweede
lid, onderdeel b (inzake adequate maatregelen ter voorkoming van het gebruik van financiële instrumenten van
cliënten voor eigen rekening van de beleggingsonderneming) niet van toepassing zijn op banken en financiële
instellingen die beleggingsdiensten mogen verrichten of
beleggingsactiviteiten mogen verrichten. Deze normen
worden al bij de vergunningverlening getoetst op grond van
artikelen 2:12, eerste lid, onderdeel d, en 2:13, eerste lid,
onderdeel b.
De preventieve toets op gedragsaspecten houdt op dit
moment bovendien een toetsing aan artikel 4:88 (inzake
adequaat beleid met betrekking tot het voorkomen van
belangenconflicten) in. Aangezien de toetsing aan deze
norm niet wordt genoemd bij de voorwaarden voor vergunningverlening in titel II, hoofdstuk I, van de MiFID vervalt de
eis om kredietinstellingen die voornemens zijn beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten
tevens preventief te toetsen op hun beleid ten aanzien van
het voorkomen van belangenconflicten geschrapt.
Naast de voorwaarden in verband met de vergunningverlening zijn ook bepaalde uitoefeningsvoorwaarden, bepalingen met betrekking tot het grensoverschrijdend verlenen
van beleggingsdiensten, bepalingen met betrekking tot de
bevoegde autoriteiten en overgangsrecht van toepassing
op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig de bankenrichtlijn een vergunning is verleend. De toepassing van
deze bepalingen op kredietinstellingen wordt in de voor die
bepalingen relevante delen van de Wft geregeld.
De uitoefeningsvoorwaarden die zijn vastgelegd in afdeling
4.2.3 (zorgvuldige dienstverlening) zijn allemaal van toepassing op kredietinstellingen die beleggingsdiensten
verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. Er is geen
bepaling opgenomen in deze afdeling die de reikwijdte van
de daarin opgenomen normen beperkt. In deze afdeling zijn
de bepalingen 19 (4:19, 4:20, 4:23, 4:24, 4:89 en 4:90,
eerste lid), 20111 en 24 (4:18a) van de MiFID geïmplementeerd.
In afdeling 4.3.7 (verlenen van beleggingsdiensten) zijn de
volgende uitoefeningvoorwaarden uit de MiFID opgeno111
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Artikelen 2:13, lid 1, 2:22, lid 1 en 3:33 van de Wft.
Zie artikel 2:87, lid 1, onderdelen b en c, van de Wft.
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Dit artikel zal worden geïmplementeerd in een algemene
maatregel van bestuur op grond van de artikelen 2:23, vijfde
lid, en 4:24, vijfde lid.

90

marktoegang
men: 18(4:88), 21 (4:90b), 22 (4:90c), 25 (4:90a), 26
(4:91b), 27 (4:91g), 28 (4:91n), 29 (4:91c), 30 (4:91d).
Artikel 4:82, eerste lid, raakt deze bepalingen niet en deze
eisen zijn daarom eveneens relevant voor kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten.
Artikel 23 van de MiFID is geïmplementeerd in de artikelen
1:1, 2:97, vijfde, zesde en zevende lid, en 4:87, vierde lid.
Artikel 2:72, eerste lid, maakt dat deze artikelen ook van
toepassing zijn op kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten.
Aangezien de bepalingen met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverlening112 en de bevoegdheden van de
toezichthouder met betrekking tot het toezicht op de naleving en de handhaving van de MiFID-normen113 gekoppeld
zijn aan de uitoefeningvoorwaarden, zijn deze ook van
toepassing op kredietinstellingen wanneer zij beleggingsdiensten verlenen of beleggingactiviteiten uitvoeren.
Het derde lid komt te vervallen, omdat de MiFID geen
ontheffingen van de preventieve toets toelaat.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Het begrip kredietinstelling omvat ook elektronischgeldinstellingen. In artikel 2:13, eerste lid, van de Wft is dit echter
te ruim aangezien alleen banken uit hoofde van hun bankvergunning tevens beleggingsdiensten kunnen verlenen
(na een preventieve toets door de AFM). Met de in dit
onderdeel voorgestelde wijziging wordt dit duidelijker tot
uitdrukking gebracht.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
In artikel 2:13 staan de aanvullende eisen opgesomd voor
banken die ook een vergunning willen voor het verlenen
van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten. De voorgestelde wijziging van dit artikel ziet op
het feit dat DNB slechts een ontwerpbesluit opstelt indien
de aanvrager ook aantoont te voldoen aan de eisen opgesomd in de onderdelen a tot en met c. In onderdeel DD is
ook toegelicht dat DNB rechtstreeks een besluit neemt en
dus geen ontwerpbesluit opstelt indien zij de vergunningaanvraag wil afwijzen. Met de toevoeging van «slechts» en
«eveneens» is tot uitdrukking gebracht dat DNB alleen een
ontwerpbesluit opstelt indien aan de aanvullende eisen is
voldaan. Indien dat niet het geval is, stelt DNB immers
geen ontwerpbesluit op.
Kamerstuk 34 049, nr. 07
Deze onderdelen bevatten redactionele verbeteringen van
het wetsvoorstel.

§ 2.2.2.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten door banken met zetel in een
andere lidstaat
Artikel 2:14
1. Indien de Nederlandsche Bank een mededeling van het voornemen van een bank
112
113

Artikelen 31 en 32 van de MiFID.
Artikelen 16, 17, 48, 50, 51, 52, 57, 61 en 62 van de MiFID.
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met zetel in een andere lidstaat niet zijnde
een deelnemende lidstaat als bedoeld in
artikel 2 van de verordening bankentoezicht, tot het uitoefenen van haar bedrijf
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor heeft ontvangen van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, deelt zij de betrokken bank onverwijld deze ontvangst mede.
2. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de mededeling
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat mededelen welke voorwaarden om redenen van algemeen belang
door de bank in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen van haar bedrijf
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De Nederlandsche Bank zendt hiervan een afschrift aan de bank.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het mededelen van gegevens door de
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat aan de
Nederlandse toezichthouder, in gevallen waarin een kredietinstelling de toezichthoudende instantie in de andere
lidstaat kennis heeft gegeven van haar voornemen met
betrekking tot het verlenen van financiële diensten vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor. De toezichthouder
kan voorwaarden mededelen, die de kredietinstelling in
acht moet nemen bij het uitoefenen van haar activiteiten in
Nederland. De toezichthouder heeft hiervoor een termijn
van twee maanden, en bericht de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat in voorkomend geval welke
voorwaarden worden gesteld. Dezelfde procedure geldt op
grond van artikel 2:24 en artikel 2:34 voor financiële instellingen en levens- en schadeverzekeraars met zetel in een
andere lidstaat.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:8.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Artikel 17 van de verordening bankentoezicht regelt dat de
procedures en bevoegdheden uit het Unierecht voor banken met zetel in een deelnemende lidstaat die in een andere lidstaat een bijkantoor willen openen of diensten verlenen, alleen van toepassing zijn indien de betreffende taak
in artikel 4 niet aan de ECB is opgedragen. In artikel 11 e.v.
van de SSM-kaderverordening is uitgewerkt welke procedures en bevoegdheden gelden voor het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen het SSM
(titel 3, hoofdstuk 1), vanuit niet-deelnemende lidstaten
naar het SSM (titel 3, hoofdstuk 2) en vanuit het SSM naar
niet deelnemende lidstaten (titel 3, hoofdstuk 3).
Het belangrijkste gevolg van die bepalingen is dat het
toezicht dat de nationale toezichthouder van het gastland
uitoefent (waar het bijkantoor wordt gevestigd; «gasttoezicht») bij het recht van vestiging en het vrij verrichten van
diensten binnen het SSM, is vervallen. Dat betekent bijvoorbeeld dat indien een bank met zetel in een deelnemende lidstaat een bijkantoor wil openen in een andere
deelnemende lidstaat, de toezichthouder van het gastland
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geen rol meer heeft in het toezicht. Alleen de bevoegde
toezichthouder van de lidstaat waar de bank zijn zetel heeft
oefent nog toezichtstaken uit. Er is bewust gebruikt gemaakt van de term «bevoegde»: bij significante banken zal
de ECB deze taak voor haar rekening nemen en bij minder
significante DNB. Het gasttoezicht is alleen vervallen voor
zover het recht van vestiging en het vrij verrichten van
diensten binnen het SSM wordt uitgeoefend; indien deze
rechten worden uitgeoefend vanuit niet-deelnemende
lidstaten naar het SSM of vanuit het SSM naar niet deelnemende lidstaten, wordt wel gasttoezicht uitgeoefend. De
wijzigingen in onderdeel FF brengen bovenstaand tot uitdrukking door de artikelen zo te wijzigen dat het daarin
geregelde gasttoezicht alleen nog geldt indien een bank
met zetel in een niet-deelnemende lidstaat het recht van
vestiging of het vrij verrichten van diensten wil uitoefenen in
Nederland.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de PvdA-fractie vragen zich af in hoeverre
geborgd is dat de toezichthouder uit het thuisland afdoende
toezicht kan houden op een bijkantoor in Nederland van
een kleinere Europese bank. Zij vragen of er afdoende
mogelijkheden zijn om een tweede Icesave-debacle te
voorkomen. Tenslotte vragen zij of DNB is toegerust om
toezicht te houden op bijkantoren van kleinere Nederlandse
banken in het buitenland.
Als een kleine bank uit een andere aangesloten lidstaat
een bijkantoor wil openen in Nederland of hier diensten wil
verlenen, zal de bevoegde nationale autoriteit van die
lidstaat toezicht op het bijkantoor of de dienstverlening
houden. De verordening brengt geen wijziging in dit toezicht, met dien verstande dat de betreffende autoriteit wel
materiële toezichtbeslissingen omtrent de bank (en haar
bijkantoren/dienstverlening) in bepaalde gevallen moet
voorleggen aan de ECB.
De verordening wijzigt wel de procedure. De toezichthouder van het thuisland hoeft niet langer expliciet goedkeuring
te verlenen voor de opening van het bijkantoor en de verlening van grensoverschrijdende dienstverlening; de goedkeuring is een gegeven tenzij deze toezichthouder expliciet
bezwaar maakt («ja, tenzij»). De toezichthouder van het
gastland mag niet langer voorwaarden stellen aan de opening van het bijkantoor en de grensoverschrijdende dienstverlening. Met deze twee wijzigingen van de procedure is
uitdrukking gegeven aan het feit dat de ECB eindverantwoordelijk is voor het prudentieel toezicht op banken in de
beide betrokken lidstaten.
Ten aanzien van de vraag of DNB is toegerust toezicht te
houden op bijkantoren van kleinere Nederlandse banken in
het buitenland kan worden opgemerkt dat hiervoor mutatis
mutandis hetzelfde geldt. Voor wat betreft staten buiten het
SSM zoals IJsland brengt de verordening geen wijziging
aan in de procedure van DNB om voorwaarden te stellen
aan de vestiging van bijkantoren of de dienstverlening.
Handelingen II, 10 februari 2015
De heer Merkies heeft naar aanleiding van de casus
Icesave gevraagd hoe het zit met het voorwaarden stellen
aan de vestiging van bijkantoren. Icesave was een IJslandse banken IJsland zit niet in de bankenunie. Dat maakt
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nogal uit voor het antwoord. De aanname van de heer
Merkies is dat IJsland in de toekomst helemaal niet meer
vergunningplichtig is, maar dat blijft wel het geval, omdat
IJsland niet inde bankenunie zit. Als de moederbank binnen
de bankenunie een vergunning heeft, dan verandert de
procedure voor het mogen vestigen van een bijkantoor.
Dan stemt de nationale toezichthouder van het thuisland of
de ECB in beginsel in met de vestiging van een bijkantoor.
Het is een "ja, tenzij"-procedure geworden. Dat is iets
anders dan wanneer het om een vestiging van buiten de
bankenunie gaat. Dan blijft gewoon een vergunning met
voorwaardengelden. Daarom gaat de casus van Icesave
niet op.
De heer Merkies (SP): Ik heb nog een vraag om wat duidelijkheid te scheppen. Icesave is een aanleiding. Laten we
voor het gemak een land binnen de bankenunie nemen. Als
je dan een bijkantoor hebt in Nederland en de bank zit in
Frankrijk, moet er dan nog iemand toestemming geven? Er
werd gezegd dat het "ja, tenzij" is, maar ik kreeg de indruk
uit de beantwoording van de vragen dat er eerst in Frankrijk
toestemming moest worden gegeven bij het hoofdkantoor
en dat dit nu niet hoeft, dus dat je automatisch toestemming krijgt om een bijkantoor in een ander land te vestigen.
Minister Dijsselbloem: Ja, dat is juist. De moederbank staat
in Frankrijk. Als die moederbank een bijkantoor wil vestigen
in het gebied van de bankenunie of van de eurolanden, is
dat in principe toegestaan; ja, tenzij de nationale toezichthouder bijvoorbeeld in Nederland of de ECB daar bezwaar
tegen heeft. Deze bank staat al onder Europees toezicht,
valt volledig onder het toezichtskader en de regels en
voldoet aan de Europese kapitaalvereisten, dus het is niet
zo dat we hier een bank hebben die ons onbekend is of die
zich zou onttrekken aan het Europees toezicht.
De heer Merkies (SP): Icesave viel onder de Europese
Economische Ruimte. Daarvan dachten we ook dat er
afspraken waren gemaakt. Het gaat niet expliciet om banken waar de ECB direct toezicht op gaat houden, dat is
duidelijk. Het gaat nu juist om de kleine banken. Je zou
kunnen zeggen dat als de moederbank in Frankrijk zit en
hier een bijkantoor wordt geopend, je toch op een gegeven
moment op een of andere manier een check wilt waarbij
wordt gezegd dat het mag. Dat was voorheen wel het
geval, maar tegenwoordig mag je eigenlijk automatisch een
bijkantoor openen. Dat vind ik gek, want dat lijkt een achteruitgang ten opzichte van de situatie daarvoor.
Minister Dijsselbloem: Jawel, maar het gebeurt nu wel
allemaal onder een gezamenlijk pakket aan wetgeving met
betrekking tot kapitaaleisen, toezicht, resolutie en vul maar
in wat we inmiddels allemaal geregeld hebben. Dan hoeven
we hetzelfde niet nog een keer te toetsen. Ik hoop overigens dat heel veel banken in de eurozone een bijkantoor in
Nederland zullen openen. Dat is goed voor onze werkgelegenheid en voorde concurrentie in de bankensector. Dat is
precies wat we willen. Onder een veel degelijkere paraplu
met beterekapitaalseisen, versterking van het toezicht et
cetera zijn wij in staat om binnen de eurozone de vergunningprocedures te verlichten, en dan gaat de heer Merkies
protesteren.
Ik zou zeggen dat dit een van de winstpunten van de bankenunie is, zodat heel veel van die banken zich ook in
Nederland kunnen vestigen en allemaal onder toezicht
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staan. Voor de bankvergunning en de verklaring van geen
bezwaar geldt dat de ECB altijd bevoegd is, met dit verschil
dat de bankvergunning moet worden voorbereid door de
nationale centrale bank, DNB, en moet worden voorgelegd
aan de ECB. Als hij dat niet doet, heeft hij eigenlijk de
bankvergunning al geweigerd nog voordat deze de ECB
bereikt. Bij een verklaring van geen bezwaar kan dat niet.
Een nationale centrale bank kan de vvgb niet weigeren,
bijvoorbeeld om zijn eigen bankjes te beschermen en om
buitenlandse overnames te voorkomen. U kent de voorbeelden; sommigen zouden er zeer voor zijn om daar een
toets op te hebben. Ook als de Nederlandsche Bank de
vvgb weigert, moet deze uiteindelijk voor besluitvorming
worden voorgelegd aan de ECB. De ECB beslist over de
verklaring van geen bezwaar.
De heer Omtzigt vraagt wat er gebeurt als de ECB een
vergunning afgeeft en de minister of de Nederlandsche
Bank het er niet mee eens is. In het nieuwe model heeft de
ECB het laatste woord. Het is niet meer aan de minister of
de Nederlandsche Bank om die beslissing aan te vechten
of tegen te gaan. DNB heeft een rol in het voortraject en
kan het ontwerpbesluit voorleggen aan de ECB. DNB zal
zeer invloedrijk zijn in dat traject, maar de ECB beslist
uiteindelijk.
Artikel 2:15
1. Een bank met zetel in een andere lidstaat
niet zijnde een deelnemende lidstaat als
bedoeld in artikel 2 van de verordening
bankentoezicht, die een vergunning heeft
voor het uitoefenen van haar bedrijf, verleend door de toezichthoudende instantie
van die lidstaat, en voornemens is haar
bedrijf uit te oefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor kan daartoe overgaan twee maanden na ontvangst van de
mededeling, bedoeld in artikel 2:14, eerste
lid, of onmiddellijk na ontvangst van de
mededeling, bedoeld in artikel 2:14, tweede lid.
2. Het is de bank toegestaan de werkzaamheden, bedoeld in bijlage I bij de richtlijn
kapitaalvereisten, te verrichten, tenzij in
de mededeling, bedoeld in artikel 2:14,
eerste lid, uitdrukkelijk anders is bepaald
of die mededeling het verrichten van die
werkzaamheden niet vermeldt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel geeft regels voor de opening van een bijkantoor
in Nederland door een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel in een andere
lidstaat die een vergunning heeft, verleend door de toezichthoudende instantie in die andere lidstaat. Het artikel
moet in samenhang worden gelezen met artikel 2:34. Dit
artikel zal bij tweede nota van wijziging worden ingevoegd
in het Algemeen deel.
In artikel 2:34 zullen regels worden gegeven die zich richten tot DNB. De in artikel 2:15 neergelegde regels richten
zich tot de desbetreffende financiële onderneming. Dit
laatstgenoemde artikel betreft een vereenvoudiging en een
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harmonisatie van de artikelen 31, eerste lid, van de Wtk
1992 en 37 van de Wtv 1993. Beoogd is tevens meer aansluiting te zoeken bij de geldende Europese richtlijnen.
Dit artikel is alleen van toepassing op kredietinstellingen,
levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een
andere lidstaat die een vergunning heeft, verleend door de
toezichthoudende instantie in die andere lidstaat. De procedure die deze financiële ondernemingen in de lidstaat
van de zetel dienen te doorlopen om hun bedrijf door middel van een in Nederland gelegen bijkantoor uit te oefenen,
is geregeld in het recht van die lidstaat. Daar behoeft het
Nederlandse recht dus niets voor te bepalen. Op grond van
de Europese richtlijn rust op de lidstaat van de zetel de
verplichting te bepalen dat de onderneming de toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel in kennis stelt
van het voornemen een bijkantoor te openen in Nederland
en gegevens aanlevert die overeenkomen met de gegevens die bij of krachtens artikel 2:115, dienen te worden
verstrekt.
Het Nederlandse recht dient wel te regelen vanaf welk
tijdstip de betreffende financiële onderneming haar bedrijf
door middel het bijkantoor in Nederland kan uitoefenen. Dat
tijdstip is afhankelijk van een aantal factoren. Op grond van
de wet van de lidstaat van de zetel zal, ingeval de toezichthoudende instantie in die lidstaat geen bezwaar heeft tegen
de opening in Nederland van het bijkantoor, die toezichthoudende instantie aan DNB bepaalde gegevens moeten
meedelen. Deze verplichting vloeit voort uit de betreffende
Europese richtlijnen; voor de omgekeerde situatie – een
onderneming met zetel in Nederland die vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat haar bedrijf wil uitoefenen – is
dat in artikel 2:108, 2:115 (dat betrekking heeft op toegang
tot de buitenlandse markt) geregeld.
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, moet DNB de ontvangst van deze gegevens bevestigen op grond van artikel
2:34. Binnen twee maanden na de ontvangst door DNB van
die gegevens (dus niet: binnen twee maanden na het verzenden aan de onderneming van de ontvangstbevestiging,
noch na het ontvangen door de onderneming van de ontvangstbevestiging) dient DNB aan de onderneming mee te
delen of zij voorwaarden om redenen van algemeen belang
aan de onderneming stelt en zo ja, welke. Zodra deze
mededeling is ontvangen door de onderneming, kan zij het
bijkantoor in Nederland openen. Heeft DNB niet binnen
twee maanden een dergelijke mededeling gedaan, dan kan
de onderneming eveneens het bijkantoor openen.
Dit artikel is niet van toepassing op zogeheten vertegenwoordigende kantoren van buitenlandse kredietinstellingen.
Het is vertegenwoordigende kantoren immers niet toegestaan de activiteiten te verrichten die aan kredietinstellingen zijn voorbehouden.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:14 (red.).
Artikel 2:16
1. Het is een ieder met zetel in een andere
lidstaat die naar het recht van de lidstaat
van de zetel geen door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
vergunning behoeft te hebben voor het
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uitoefenen van het bedrijf van bank en een
dergelijke vergunning niet op vrijwillige
basis heeft verkregen, verboden zonder
een daartoe door de Nederlandsche Bank
verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van
bank uit te oefenen.
2. Het eerste lid is voorzover het betreft het
uitoefenen van het bedrijf van elektronischgeldinstelling niet van toepassing op
financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning hebben voor het uitoefenen van het bedrijf van bank, tenzij deze
vergunning anders vermeldt.
3. Het is een ieder met zetel in een andere
lidstaat die naar het recht van de lidstaat
van de zetel geen door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning behoeft te hebben voor
het uitoefenen van het bedrijf van bank en
een dergelijke vergunning niet op vrijwillige basis heeft verkregen, verboden het
bedrijf van bank uit te oefenen door middel van het verrichten van diensten naar
Nederland tenzij hij hiervan kennis geeft
aan de Nederlandsche Bank en aantoont
dat zal worden voldaan aan het bepaalde
ingevolge artikel 3:57. Indien ingevolge artikel 3:57, tweede lid, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels zijn
gesteld, toont de aanvrager tevens aan
dat zal worden voldaan aan die regels,
voorzover dat bij die algemene maatregel
van bestuur is bepaald.
4. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op degene op wie het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen ingevolge artikel 3:2 niet van toepassing is.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Het eerste lid van dit artikel ziet op de situatie waarin een
kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar
met zetel in een andere lidstaat die naar het recht van die
lidstaat niet vergunningplichtig is voornemens is haar of zijn
bedrijf uit te oefenen door middel van een in Nederland
gelegen bijkantoor. Zonder de artikelen 2:16 en 2:36 zou
een financiële onderneming die naar het recht van de
lidstaat van de zetel niet vergunningplichtig is zonder meer
kunnen toetreden tot de Nederlandse markt. Dit artikel is
niet geschreven voor de situatie waarin de desbetreffende
onderneming in strijd met het recht van de lidstaat van de
zetel geen vergunning heeft. Een dergelijke onderneming is
het in het geheel niet toegestaan hier haar bedrijf uit te
oefenen, noch na notificatie, noch met een Nederlandse
vergunning. Dat de desbetreffende onderneming naar het
recht van de lidstaat van de zetel niet vergunningplichtig is
kan twee oorzaken hebben. Ten eerste is het mogelijk dat
de desbetreffende onderneming naar het recht van de
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lidstaat van de zetel is vrijgesteld van de vergunningplicht.
Ten tweede is het mogelijk dat zij naar het recht van de
lidstaat van de zetel niet onder de definitie valt van kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar, maar
wel onder de in dit wetsvoorstel opgenomen definitie van
kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar
en derhalve op grond van dit wetsvoorstel vergunningplichtig is.
De woorden “en die vergunning niet heeft” zijn opgenomen
om rekening te houden met de situatie waarin de financiële
onderneming weliswaar naar het recht van de lidstaat van
de zetel niet vergunningplichtig is, maar toch een vergunning heeft. Dit kan zich voordoen indien een lidstaat een
“opt-in”-bepaling in zijn wetgeving heeft opgenomen, vergelijkbaar met artikel 3:4. In dit verband zij erop gewezen dat
in het algemeen een lidstaat zijn regels kan opleggen aan
personen met zetel in een andere lidstaat indien aan vier
voorwaarden is voldaan. 1) de regels moeten hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang; 2) de regels
moeten gelden voor een ieder die op het grondgebied van
de betrokken lidstaat werkzaam is; 3) de regels moeten
objectief noodzakelijk zijn, hetgeen wil zeggen dat hetzelfde resultaat niet ook door minder ingrijpende maatregelen
moeten kunnen worden bereikt; en 4) het algemeen belang
moet niet reeds zijn gewaarborgd door regels van de lidstaat van de zetel van de desbetreffende persoon. Met
betrekking tot de laatste voorwaarde wordt het volgende
opgemerkt.
Deze opmerkingen betreffen niet alleen verzekeraars maar
ook kredietinstellingen – al zal de problematiek in de praktijk eerder verzekeraars dan kredietinstellingen betreffen
omdat de definitie van verzekeraar minder scherp omlijnd is
dan die van kredietinstelling – maar kortheidshalve worden
slechts verzekeraars genoemd. Denkbaar is dat een financiële onderneming onder de definitie in dit wetsvoorstel van
“verzekeraar” valt terwijl die niet onder de definitie van
“verzekeraar” in de richtlijnen schadeverzekeraars valt.
Indien een dergelijke financiële onderneming haar zetel
heeft in een lidstaat waar zij eveneens onder de definitie
van “verzekeraar” valt naar het recht van die lidstaat, kan
Nederland van deze financiële onderneming niet vergen
dat zij een vergunning aanvraagt in Nederland voor het
uitoefenen van haar bedrijf vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Zij heeft immers reeds een vergunning en
dus is het algemeen belang gewaarborgd. Dat is evenwel
niet het geval indien een financiële onderneming naar het
recht van de lidstaat van haar zetel niet onder de definitie
van “verzekeraar” valt en naar Nederlands recht wel. Zij is
dan in die lidstaat niet vergunningplichtig. In die situatie is
zij op grond van artikel 2:16 en 2:36 gehouden een vergunning te hebben voor het uitoefenen van haar bedrijf vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor, tenzij zij toch een
vergunning heeft, bijvoorbeeld nadat zij gebruik heeft gemaakt van een in het recht van de lidstaat van de zetel
voorkomende “opt-in”-bepaling als artikel 3:4.
Voor een onderneming die niet vergunningplichtig is en die
geen vergunning heeft bestaat een notificatieverplichting
niet. Zonder 2:16 en 2:36 zou de enige wijze waarop tegemoet kan worden gekomen aan de doeleinden die deze
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wet beoogt te bereiken het acquisitieverbod, bedoeld in
artikel 1:59114 zijn. Dit artikel geldt echter slechts voor
levensverzekeraars en schadeverzekeraars en bovendien
kan daarop slechts tijdens lopend toezicht een beroep
worden gedaan, niet in het kader van de markttoetreding.
Op grond van artikel 2:16 en 2:36 worden financiële ondernemingen die voldoen aan de in dit wetsvoorstel opgenomen definities van kredietinstelling, levensverzekeraar of
schadeverzekeraar maar naar het recht van de lidstaat van
de zetel niet vergunningplichtig zijn en ook geen vergunning hebben, en die hun bedrijf willen uitoefenen door
middel van een in Nederland gelegen bijkantoor aan hetzelfde regime onderworpen als kredietinstellingen, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat
die geen lidstaat is en die hun bedrijf willen uitoefenen door
middel van een in Nederland gelegen bijkantoor.
Met andere woorden: zij moeten een vergunning hebben
voor het bijkantoor in Nederland. Voor die vergunning
worden zij op dezelfde elementen getoetst als kredietinstellingen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars met
zetel in een staat die geen lidstaat is.
Het tweede lid bepaalt dat op een in het eerste lid bedoelde
financiële onderneming het regime van toepassing is dat
geldt voor financiële ondernemingen met zetel in een staat
die geen lidstaat is.
Het tweede lid ziet op dezelfde categorie ondernemingen
als het eerste lid – dus ondernemingen die in de lidstaat
van hun zetel niet vergunningplichtig zijn maar dat in Nederland wel zouden zijn – maar nu betreft het dienstverrichting. De situatie waarin banken op grond van dit wetsvoorstel wel vergunningplichtig zijn maar niet naar het recht van
de lidstaat van hun zetel zal zich niet snel voordoen. Toch
wordt op die categorie financiële ondernemingen, met
betrekking tot dienstverrichting naar Nederland, het regime
dat geldt voor dienstverrichting uit staten die geen lidstaat
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Men houdt
daarbij in het oog dat voor banken uit staten die geen
lidstaat zijn op grond van artikel 3:5 het verbod van dienstverrichting naar Nederland geldt. Toch is het niet bezwaarlijk om artikel 2:45 van overeenkomstige toepassing te
verklaren op banken in dit geval. Het gaat immers om
financiële ondernemingen die onder de definitie in dit wetsvoorstel van banken met zetel in een andere lidstaat vallen.
Nu zij hun zetel in een andere lidstaat hebben kan het
verbod van dienstverrichting naar Nederland niet op hen
van toepassing zijn.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Aan artikel 2:16 van de Wft wordt een lid toegevoegd. Het
toegevoegde lid behelst twee wijzigingen. De eerste wijziging heeft betrekking op het volgende. Tijdens het proces
van de totstandkoming van de Wft zijn de bepalingen met
betrekking tot markttoetreding verplaatst van het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel
Gedragstoezicht financiële ondernemingen naar een apart
Deel Markttoetreding financiële ondernemingen. Daarbij is
verzuimd een bepaling als het nu voorgestelde vierde lid,
114

De oorspronkelijke tekst van de memorie van toelichting
verwijst naar artikel 2:166 (uit het prudentieel deel, thans deel
3), maar deze verwijzing is onjuist. (red.)
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onderdeel a, op te nemen, hetgeen wel is gebeurd in artikel
2:11 van de Wft. Een en ander wordt met de eerste in dit
onderdeel voorgestelde wijziging hersteld (onderdeel a van
het nieuwe vierde lid).
De tweede in dit onderdeel voorgestelde wijziging heeft
betrekking op ondernemingen die in Nederland opvorderbare gelden ter beschikking verkrijgen (onderdeel b van het
nieuwe vierde lid). Wanneer zij deze gelden ter beschikking
verkrijgen door middel van het aanbieden aantrekken van
effecten, vallen zij onder de uitzondering van artikel 3:5,
tweede lid, onderdeel d, van de Wft dat verwijst naar
hoofdstuk 5.1 van de Wft, waardoor het verbod, bedoeld in
artikel 3:5, eerste lid, niet op hen van toepassing is. Het
betreft het verbod om in de uitoefening van een bedrijf
buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen
dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Wanneer dergelijke ondernemingen hun zetel hebben in een
andere lidstaat en zij naar het recht van die lidstaat niet
voldoen aan de definitie van bank, maar wel voldoen aan
de definitie van bank in de Wft, zouden zij zonder nadere
bepaling vallen onder artikel 2:16 van de Wft. Dit zou erop
neerkomen dat degenen die naar het recht van de lidstaat
van hun zetel geen bank zijn en naar Nederlands recht wel,
en die gelden in Nederland ter beschikking verkrijgen door
middel van het aanbieden van effecten hetzij – in geval van
een bijkantoor in Nederland – vergunningplichtig zijn, hetzij
– in geval van dienstverlening – moeten notificeren en
moeten voldoen aan het solvabiliteitsvereiste van artikel
3:57 van de Wft. Dat is evenwel niet in overeenstemming
met hetgeen voorheen op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) in de Wft gold.
Degenen die naar het recht van de lidstaat van hun zetel
geen bank zijn en naar Nederlands recht wel, en die gelden
aantrekken anders dan door middel van het aanbieden van
effecten als bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de Wft, vallen wel
onder artikel 2:16 van de Wft. Overigens zal het hoogst
zelden voorkomen dat ondernemingen naar het recht van
de eigen lidstaat niet worden aangemerkt als bank en naar
Nederlands recht wel.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:11.
Artikel 2:17115
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, indien de aanvrager
115

Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is op
gemerkt dat in dit artikel ten onrechte niet is voorzien in regels met betrekking tot banken die op basis van dit artikel een
vergunning verkrijgen van DNB voor het Nederlandse bijkantoor en die bij het uitoefenen van het bankbedrijf tevens voornemens zijn beleggingsdiensten te verlenen (vergelijk art.
2:13 en art. 2:22 Wft); tevens is niet voorzien in een samenloop van het bank- en het clearingbedrijf (vergelijk art. 2:4 lid
2 en art. 2:6 lid 4 Wft). Het Ministerie van Financiën studeert
hier nog op.
De Reparatiewet 1 (Stb. 2008, nr. 545) heeft artikel 2:16 op
dit punt van kritiek wel aangepast, door een lid 4 toe te voegen, maar artikel 2:17 niet. (red.)
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aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. de artikelen 3:17, eerste en tweede lid,
en 3:17a, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
e. artikel 3:21 met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid van het bijkantoor bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
f. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
g. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
h. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit; en
i. artikel 3:75 met betrekking tot een afzonderlijke boekhouding, met dien verstande dat voor de toepassing van de
onderdelen a tot en met d en g tot en
met i in de genoemde artikelen voor
«een bank in Nederland» telkens moet
worden gelezen: «het bijkantoor in Nederland van een bank met zetel in een
andere lidstaat».
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c
of d, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De artikelen 2:17 en 2:37 houden verband met de artikelen
2:16 en 2:36. In laatstgenoemde artikelen wordt de situatie
geregeld waarin een financiële onderneming met zetel in
een lidstaat niet voldoet aan de definitie in die lidstaat van
kredietinstelling onderscheidenlijk levensverzekeraar of
schadeverzekeraar, maar wel aan de definitie van dit wetsvoorstel. In die gevallen is een vergunning nodig voor het
uitoefenen van het desbetreffende bedrijf vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor. In de artikelen 2:17 en 2:37
is opgenomen aan welke eisen moet worden voldaan om
een vergunning te krijgen. Deze artikelen sluiten aan bij de
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artikelen 2:21 en 2:41, met betrekking tot kredietinstellingen
onderscheidenlijk levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is en die
voornemens zijn hun bedrijf uit te oefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor.
Zie ook de Toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19 bij art.
2:7.
Kamerstuk 33 849 nr 03
De voorgestelde wijziging van artikel 2:17, eerste lid, onderdeel d, betreft een aanvulling naar aanleiding van het
voorgestelde artikel 3:17a. Zie ook de toelichting bij dat
artikel.
Onderdeel f van het eerste lid vervalt, aangezien de voorgestelde wijziging van artikel 3:46 het stellen van de eis in
dat artikel overbodig maakt voor ondernemingen uit een
andere lidstaat.
Zie voor de voorgestelde wijziging in het derde lid de toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel 2:12, vierde
lid, in onderdeel V, onder punt 2, met betrekking tot het
schrappen van de ontheffingsmogelijkheden ten aanzien
van de toepassing van kapitaalvereisten.
Kamerstuk 33.849 nr. C
De leden van de SP-fractie vragen of er onderdelen uit de
verordening (CRR) zijn die in het wetsvoorstel worden
geïmplementeerd. In het bevestigende geval vragen zij zich
af of het daarbij gaat om artikel 3:66 Wft en daarnaast
uitsluitend om onderdelen uit de huidige Nederlandse wet
die strijdig zijn met de verordening. Indien implementatie
zich uitstrekt buiten de bedoelde onderdelen willen deze
leden weten wat het criterium is om onderdelen uit de
verordening al dan niet in het wetsvoorstel op te nemen.
Aangezien de verordening rechtstreeks werkt, is omzetting
in de nationale wetgeving niet meer vereist en zelfs niet
meer toegestaan. Alleen voor zover de huidige Wft bepalingen bevat die in strijd zijn of in strijd kunnen komen met
de verordening dienen deze te worden aangepast. Om die
reden voorziet het wetsvoorstel in diverse aanpassingen
van de Wft die nodig zijn om de wet in overeenstemming te
brengen met de verordening. Een duidelijk voorbeeld betreft het schrappen van niet meer door de verordening
toegestane ontheffingsmogelijkheden (artikel I, onderdelen
V, X, Y, AA, NN, QQ). Ook veel van de aanpassingen in
afdeling 3.6.2. inzake geconsolideerd toezicht op banken
en beleggingsondernemingen zijn een gevolg van het feit
dat de desbetreffende materie thans in de verordening
wordt geregeld, zodat er ter zake geen ruimte meer is voor
nationale regels.
Artikel 2:18
1. Een bank met zetel in een andere lidstaat
niet zijnde een deelnemende lidstaat als
bedoeld in artikel 2 van de verordening
bankentoezicht, die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf en voornemens is
voor de eerste maal door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland
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haar bedrijf uit te oefenen, kan daartoe
overgaan nadat zij de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar zij haar zetel
heeft, kennis heeft gegeven van het voornemen.
2. Het is de bank toegestaan de werkzaamheden, bedoeld in bijlage I bij de richtlijn
kapitaalvereisten, te verrichten, tenzij de
Nederlandsche Bank van de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de desbetreffende bank een mededeling heeft ontvangen waarin uitdrukkelijk anders is bepaald of die mededeling,
het verrichten van die werkzaamheden
niet vermeldt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Met deze artikelen worden de artikelen 32 en 32a Wtk 1992
overgenomen.
De artikelen 2:18 en 2:19 regelen de dienstverrichting naar
Nederland vanuit een andere lidstaat door een bank onderscheidenlijk een elektronisch geldinstelling. Dezelfde materie wordt voor verzekeraars geregeld in artikel 2:38. Een
verschil met dat artikel is dat in de artikelen 2:18 en 2:19
niet is bepaald dat de dienstverrichting moet plaatsvinden
vanuit een andere lidstaat dan Nederland. Bij verzekeraars
komt het voor dat een onderneming een zetel heeft in
lidstaat A en een bijkantoor in lidstaat B en uitsluitend
vanuit dat bijkantoor diensten verricht naar Nederland. Bij
banken komt dat niet voor, reden waarom de artikelen 2:38
enerzijds en 2:18 en 2:19 anderzijds op dit punt niet zijn
geharmoniseerd.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:14 (red.).
Artikel 2:19 [vervallen]116
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In artikel 2:19 was geregeld dat een elektronischgeldinstelling met zetel in een andere lidstaat die in Nederland door
middel van het verrichten van diensten haar bedrijf wil
uitoefenen, hiervan de toezichthoudende autoriteit van de
andere lidstaat op de hoogte moet stellen. Materieel is
deze bepaling met de inwerkingtreding van deze wet opgenomen in het nieuwe artikel 2:10e van de Wet op het financieel toezicht.

§ 2.2.2.3. Vergunningplicht en -eisen
voor banken met zetel in een staat die
geen lidstaat is
Artikel 2:20
Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden zonder een daartoe
door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van bank
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zoals hierboven in de toelichting op artikel 2:4 is opge116

Stb. 2011, nr. 650, artikel I, onderdeel R (red.).
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merkt, bevat het voorliggende wetsvoorstel twee soorten
verboden: één voor ondernemingen met zetel in Nederland
(artikel 2:4), en één voor ondernemingen met zetel in een
staat die geen lidstaat is (artikel 2:20). De artikelen 2:20 t/m
2:23 en artt. 2:45, 46 bevatten een regeling met betrekking
tot de tweede categorie ondernemingen. Ook ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is, kunnen het
bedrijf van kredietinstelling of het bedrijf van verzekeraar op
drie manieren in Nederland uitoefenen.
Indien een dergelijke onderneming in Nederland een dochtermaatschappij heeft, is deze dochter voor de toepassing
van dit wetsvoorstel een onderneming met zetel in Nederland en derhalve vergunningplichtig op grond van artikel
2:4. Wordt het bedrijf van kredietinstelling of van verzekeraar door middel van een bijkantoor in Nederland uitgeoefend, dan zijn de artikelen 2:20 t/m 2:23 van toepassing.
Indien een onderneming met zetel in een staat die geen
lidstaat is diensten naar Nederland verricht, zijn de artikelen 2:45 en 46 van toepassing.
De artikelen 51, eerste lid van de richtlijn levensverzekeraars, en 23, eerste lid van de eerste richtlijn schadeverzekeraars bepalen dat de lidstaten de toegang tot hun grondgebied voor ondernemingen met zetel in een staat die geen
lidstaat is, afhankelijk maken van een vergunningplicht. Uit
artikel 24 van de richtlijn banken kan een soortgelijke regel
met betrekking tot kredietinstellingen worden afgeleid. Dit
artikel bepaalt dat de lidstaten bijkantoren van kredietinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is niet gunstiger mogen behandelen dan bijkantoren van kredietinstellingen met zetel in een lidstaat.
Artikel 2:20 bevat de regels die thans in de artikelen 38 van
de Wtk 1992 en 24 van de Wtv 1993 (dat geen onderscheid
maakt tussen levensverzekeraars en schadeverzekeraars
met zetel in Nederland en levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel daarbuiten) zijn opgenomen, met
betrekking tot het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling of van verzekeraar door middel van een bijkantoor
in Nederland door een financiële onderneming met zetel in
een staat die geen lidstaat is.
Voor de goede orde wordt de verhouding tussen de artikelen 2:20, 2:46 en 2:118 hier toegelicht. Artikel 2:20 heeft
betrekking op financiële ondernemingen met zetel in een
staat die geen lidstaat is. Aan hen wordt het verboden hun
bedrijf uit te oefenen vanuit een bijkantoor in Nederland
zonder vergunning. Dit artikel geldt zowel voor kredietinstellingen als voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars. Artikel 2:46 heeft betrekking op levensverzekeraars
en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen
lidstaat is en die een bijkantoor hebben in een andere
lidstaat. Artikel 2:46 verbiedt hun vanuit dat bijkantoor
diensten te verrichten naar Nederland, tenzij aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Artikel 2:118 is tot op zekere
hoogte het spiegelbeeld van artikel 2:46 en ziet op levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat
die geen lidstaat is en die een bijkantoor in Nederland
hebben. Artikel 2:118 verbiedt het deze categorie ondernemingen diensten te verrichten naar andere lidstaten,
tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Opgemerkt zij dat dit artikel niet van toepassing is op zogeheten vertegenwoordigende kantoren van buitenlandse
kredietinstellingen. Het is vertegenwoordigende kantoren

97

marktoegang
immers niet toegestaan de activiteiten te verrichten die aan
kredietinstellingen zijn voorbehouden.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In artikel 2:20 was onder meer geregeld dat het voor financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een niet-lidstaat,
verboden was om via een bijkantoor zonder vergunning
van de Nederlandsche Bank het bedrijf uit te oefenen van
elektronischgeldinstelling in Nederland. In het tweede lid
was geregeld dat hierop een uitzondering werd gemaakt
voor bijkantoren van banken die een vergunning van de
Nederlandsche Bank hebben om in Nederland het bedrijf
van bank uit te oefenen.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor elektronischgeldinstellingen, is het niet langer mogelijk voor een
in een niet-lidstaat gevestigde elektronischgeldinstelling via
een bijkantoor het bedrijf van elektronischgeldinstelling in
Nederland uit te oefenen. Het is in beginsel aan de lidstaat
om te bepalen of uitoefening van het bedrijf van elektronischgeldinstelling door een bijkantoor van een in een
derdeland gevestigde elektronischgeldinstelling nog mogelijk is. Er is voor gekozen om dit niet langer mogelijk te
maken, omdat het regime voor elektronischgeldinstellingen
vanuit prudentieel oogpunt versoepeld is. Het regime dat
van toepassing is op elektronischgeldinstellingen vertoont
nu meer overeenkomsten met het regime dat van toepassing is op betaaldienstverleners. Ook betaaldienstverleners
die gevestigd zijn in een niet-lidstaat is het niet toegestaan
om via een bijkantoor in Nederland hun bedrijf uitoefenen.
Materieel is de inhoud van het tweede lid van artikel 2:20
(oud) van de Wet op het financieel toezicht nu geregeld in
het nieuwe artikel 2:10f, tweede lid, van de Wet op het
financieel toezicht.
De enige uitzondering wordt gevormd door elektronischgeldinstellingen die gevestigd zijn in een niet-lidstaat die op
grond van artikel 2:10f, derde lid, is aangewezen door
Onze Minister.
Artikel 2:21
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:20, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat hij in de staat van zijn zetel
bevoegd is tot de uitoefening van zijn bedrijf en dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
e. artikel 3:21 met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dage-
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lijks beleid van het bijkantoor bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
f. artikel 3:46 met betrekking tot het prudentieel toezicht in de staat van de zetel;
g. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
h. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
i. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit; en
j. artikel 3:75 met betrekking tot een afzonderlijke boekhouding, met dien verstande dat voor de toepassing van de
onderdelen a tot en met d en i in de genoemde artikelen voor «een bank in
Nederland» telkens moet worden gelezen: «het bijkantoor in Nederland van
een bank met zetel in een staat die
geen lidstaat is».
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c
of d, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Deze bepaling is het equivalent van artikel 2:5, 12, 13,
31,32, 33, 49. Hetgeen artikel 2:5, 12, 13, 31,32, 33, 49
regelt voor ondernemingen met zetel in Nederland, regelt
artikel 2:21 voor ondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is.
In het eerste lid wordt bepaald aan welke eisen de aanvrager van een vergunning moet voldoen om in aanmerking te
komen voor een vergunning. Hier wordt hetzelfde stramien
als bij de artikelen 2:5, 12, 13, 31,32, 33, 49 gehanteerd.
Voor het bepalen van de eisen waaraan de aanvrager moet
voldoen, wordt verwezen naar de eisen waaraan moet
worden voldaan tijdens de bedrijfsuitoefening door een
kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar. Een kredietinstelling, een levensverzekeraar of
een schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen
lidstaat is, dient aan vergunningeisen te voldoen die in de
volgende artikelen zijn vermeld.
– 3:8: degenen die het dagelijks beleid van de financiële
onderneming bepalen en degenen die het dagelijks beleid van de groep waartoe de financiële onderneming
behoort, dienen deskundig te zijn. In de Wtk 1992 wordt
dat bepaald in artikel 39 juncto 9, eerste lid, onderdelen
b en d. Naar artikel 3:8 wordt verwezen door middel
van een verwijzing naar artikel 3:11;
– 3:9: degenen die het beleid van de financiële onderne-
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ming bepalen en degenen die het beleid van de groep
waartoe de financiële onderneming behoort, dienen betrouwbaar te zijn. In de Wtk 1992 wordt dat bepaald in
artikel 39 juncto 9, eerste lid, onderdelen c en e. Naar
artikel 3:9 wordt verwezen door middel van een verwijzing naar artikel 3:11;
– 3:10: een op integriteit gericht beleid te voeren waardoor wordt tegengegaan dat er belangenverstrengeling
is, dat strafbare feiten worden gepleegd, dat het vertrouwen in de financiële onderneming wegens haar clienten kan worden geschaad of wegens handelingen
van de financiële onderneming of haar werknemers die
ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht
in het maatschappelijk verkeer betaamt;
– 3:17, eerste lid: de bedrijfsvoering is zodanig dat deze
een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf
waarborgt;
– 3:18: indien een onderneming werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, leeft die derde de krachtens het
Deel Prudentieel toezicht gestelde regels na;
– 3:21: ten minste twee personen bepalen het dagelijks
beleid van een kredietinstelling;
– 3:46: een kredietinstelling staat onder voldoende geconsolideerd toezicht;
– 3:47: een verzekeraar stelt een vertegenwoordiger aan;
– 3:53: een onderneming voldoet aan eisen met betrekking tot minimum vermogen. Naar artikel 3:53 wordt
verwezen door middel van een verwijzing naar artikel
3:54;
– 3:57: een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar dienen te voldoen aan eisen met betrekking tot
solvabiliteit;
– 3:70: een verzekeraar doet het boekjaar gelijk lopen
met het kalenderjaar. Naar artikel 3:70 wordt verwezen
door middel van een verwijzing naar artikel 3:79;
– 3:75: voor het bijkantoor wordt een aparte boekhouding
bijgehouden. Naar artikel 3:75 wordt verwezen door
middel van een verwijzing naar artikel 3:80.
Voorts wordt verwezen wordt naar de toelichting bij de
desbetreffende artikelen en de toelichting bij artikel 2:5, 12,
13, 31,32, 33, 49. Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29
708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Het derde lid van artikel 2:21 van de Wft bepaalt van welke
eisen DNB ontheffing kan verlenen, waarbij wordt verwezen naar de onderdelen van het eerste lid. Verwezen wordt
onder andere naar onderdeel b, dat betrekking heeft op de
betrouwbaarheid van onder andere beleidsbepalers. Het is
evenwel, evenmin als dat voorheen het geval was, niet de
bedoeling dat van de betrouwbaarheidseis ontheffing kan
worden verleend. Dat is evenmin mogelijk tijdens lopend
toezicht. Bedoeld was te regelen dat ontheffing kan worden
verleend van de eis dat er een beleid is met betrekking tot
de integere bedrijfsvoering, net als tijdens lopend toezicht,
aan welke eis zou moeten worden gerefereerd door in
artikel 2:21, derde lid, van de Wft te verwijzen naar het
eerste lid, onderdeel c. Met de in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt de onjuiste verwijzing hersteld.
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Kamerstuk 32.036, nr. 3
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 3:20a Wft.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33 849 nr 03
De aanpassing van artikel 2:21, eerste lid, onderdeel f,
brengt de tekst van dat onderdeel in overeenstemming met
de gewijzigde tekst van artikel 3:46. Zie ook de toelichting
bij dat artikel (onderdeel LL).
De aanpassing van de slotzin van het eerste lid heeft te
maken met de uitoefening van prudentieel toezicht ten
aanzien van bijkantoren. Zie de toelichting bij de wijziging
van artikel 3:46, tweede alinea.
De voorgestelde wijziging van het derde lid heeft betrekking
op het schrappen van de ontheffingsmogelijkheden ten
aanzien van de toepassing van kapitaalvereisten (zie de
toelichting in onderdeel V, punt 2).
Artikel 2:22
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:20 aan een bank die naast de uitoefening van het bedrijf van bank voornemens is een beleggingsdienst te verlenen
of een beleggingsactiviteit te verrichten
in Nederland, indien de aanvrager, onverminderd artikel 2:21, aantoont dat zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c,
onder 1° tot en met 6° met betrekking
tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
b. artikel 4:87 met betrekking tot het
treffen van adequate maatregelen ter
bescherming van de rechten van clienten; en
c. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het handelsproces en de afhandeling van transacties
in een multilaterale handelsfaciliteit
indien de aanvrager voornemens is
een multilaterale handelsfaciliteit te
exploiteren.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. [vervallen Stb 2007, nr. 407 (red.)]117
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Deze bepaling is het equivalent van artikel 2:5, 12, 13,
31,32, 33, 49. Hetgeen artikel 2:5, 12, 13, 31,32, 33, 49
117

Dit betreft de bevoegdheid van DNB om op aanvraag geheel
of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het eerste lid, aanhef en onderdeel a of c, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die de in het eerste lid genoemde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt. (red.)
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regelt voor ondernemingen met zetel in Nederland, regelt
artikel 2:21 voor ondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is.
Het tweede, derde en vierde lid vormen de pendant van
artikel art. 2:13, 32 en 33.
In de algemene maatregel van bestuur zal ten aanzien van
een kredietinstelling onder meer worden vereist het overleggen van gegevens betreffende:
– het aantal, de identiteit en de antecedenten van de
personen die het dagelijks beleid van de onderneming
bepalen;
– het aantal, de identiteit en de antecedenten van de
leden van de raad van commissarissen van de onderneming dan wel van het orgaan van de onderneming
dat een met die van een raad van commissarissen vergelijkbare taak heeft;
– de identiteit van degenen die een gekwalificeerde
deelneming houden in de onderneming alsmede de
omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
– een jaarrekening of openingsbalans, welke moet zijn
voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid,
ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
– een programma van werkzaamheden welke de onderneming voornemens is te verrichten;
– de voorziene bedrijfsvoering;
– de natuurlijke personen of rechtspersonen met wie de
financiële onderneming in een feitelijke of formele zeggenschapsstructuur is verbonden; en
– indien de onderneming een dochtermaatschappij of
bijkantoor van een niet in Nederland gevestigde kredietinstelling is: een verklaring van de toezichthoudende instantie in de staat waar die kredietinstelling zijn zetel heeft waaruit blijkt dat deze toezichthoudende instantie de vestiging van een dochtermaatschappij of
bijkantoor in Nederland heeft goedgekeurd. Dit is geregeld in artikel 8 van de Wtk 1992.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Zie de toelichting bij de wijziging van artikel 2:13.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard. 118
Artikel 2:23 [vervallen]
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Deze bepaling is overgenomen uit artikel 38a van de Wtk
1992 en behelst het verbod voor ondernemingen met zetel
in een staat die geen lidstaat is om elektronisch geld uit te
geven in Nederland door middel van dienstverrichting. Van
dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij DNB. De
grondslag voor het verlenen van deze zogenaamde “zware”
ontheffing (ontheffing van de vergunningplicht) is opgeno-
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De woorden “in Nederland” zijn toegevoegd na “een beleggingsactiviteit te verrichten”, waarmee de bepaling in lijn is
gebracht met art. 2:13. (red.)

© R.E. Batten januari 2020

men in het Algemeen Deel.119
Aan de zware ontheffing kunnen op basis van artikel 1:102,
derde lid, voorschriften worden verbonden en beperkingen
worden gesteld.
Ook de intrekkingsgronden zijn in het Algemeen Deel limitatief opgenomen (artikel 1:105, eerste lid, onderdeel d
juncto 1:104) waarbij onderscheid is gemaakt tussen een
ongebonden bevoegdheid tot intrekking bij de gronden
genoemd in artikel 1:104, eerste lid, en een gebonden
bevoegdheid tot intrekking bij de gronden genoemd in het
tweede lid. Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling
voorzien. Als wettelijke beslistermijn voor verlening van de
ontheffing is een termijn van 13 weken opgenomen (artikel
1:102, derde lid). De beslistermijn bij een verzoek om intrekking bedraagt acht weken.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:23 van de Wft is het verbod aan een elektronischgeldinstelling neergelegd om het bedrijf van elektronischgeldinstelling door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland te verrichten vanuit een staat die
geen lidstaat is. Bij een strikte lezing zou het misverstand
kunnen ontstaan dat wordt gesuggereerd dat het verbod
niet geldt voor degenen die geen elektronischgeldinstelling
zijn. Dat is uiteraard niet bedoeld. Teneinde mogelijke
misverstanden te vermijden wordt met de in dit onderdeel
voorgestelde wijzigingen het verbod tot een ieder gericht.
Daarmee is aangesloten bij de artikelen 2:40, eerste lid, en
2:48, eerste lid, van de Wft. Zie ook de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 2:26f, 2:45 en 2:46 van de Wft.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Het verbod dat in artikel 2:23, eerste lid, was geregeld is nu
materieel opgenomen in artikel 2:10f, eerste lid, van de Wet
op het financieel toezicht. De ontheffingsmogelijkheid van
artikel 2:23, tweede lid, is komen te vervallen.

§ 2.2.2.4. Bijkantoor en verrichten van
diensten door financiële instellingen met
zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:24
1. Indien de Nederlandsche Bank een mededeling van het voornemen van een financiële instelling met zetel in een andere lidstaat tot het uitoefenen van haar bedrijf
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland heeft ontvangen
van een toezichthoudende instantie van
een andere lidstaat, deelt zij de betrokken
financiële instelling onverwijld deze ontvangst mede.
2. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de mededeling
die betrekking heeft op het voornemen tot
het uitoefenen van het bedrijf vanuit een
in Nederland gelegen bijkantoor, de toe119

Artikel 1:105, lid 1, onderdeel d juncto 1:102, lid 1.
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zichthoudende instantie van de andere
lidstaat mededelen welke voorwaarden
om redenen van algemeen belang door de
financiële instelling in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen van haar
bedrijf of het verlenen van financiële diensten in Nederland. De Nederlandsche
Bank zendt hiervan een afschrift aan de
financiële instelling.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De ondertoezichtstelling is op zichzelf geen kwestie van
markttoegang. De ondernemingen die voor een ondertoezichtstelling in aanmerking komen, hebben ook zonder een
ondertoezichtstelling toegang tot de markt: de activiteit die
zij uitoefenen is immers niet verboden. De regeling van de
wijze waarop en de voorwaarden waaronder een onderneming onder toezicht wordt gesteld is dan ook niet overgebracht naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en is nog steeds opgenomen in artikel 3:110 en volgende. Indien een onderneming evenwel eenmaal onder
toezicht is gesteld, gelden er wel bepaalde regels indien zij
in een andere lidstaat haar bedrijf wil uitoefenen vanuit een
daar gelegen bijkantoor. Het “inkomende verkeer” wordt
geregeld in de artikelen 2:24 en 2:25, het “uitgaande verkeer” wordt geregeld in afdeling 2.3.2.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:8.
Artikel 2:25
1. Een financiële instelling met zetel in een
andere lidstaat die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende verklaring heeft voor het uitoefenen van haar bedrijf die overeenkomt met
de verklaring van ondertoezichtstelling,
bedoeld in artikel 3:110 en die voornemens is haar bedrijf uit te oefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor, kan
daartoe overgaan twee maanden na de datum waarop de Nederlandsche Bank de
mededeling, bedoeld in artikel 2:24, eerste
lid, heeft ontvangen of onmiddellijk na
ontvangst van de mededeling, bedoeld in
artikel 2:24, tweede lid.
2. Het is de financiële instelling toegestaan
de werkzaamheden, bedoeld onder 2 tot
en met 12 en 15 in bijlage I bij de richtlijn
kapitaalvereisten, te verrichten, tenzij in
de aan haar verleende verklaring, bedoeld
in het eerste lid, uitdrukkelijk anders is
bepaald of de mededeling, bedoeld in artikel 2:24, eerste lid, het verrichten van die
werkzaamheden niet vermeldt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In de artikelen 2:112 t/m 2:114 in combinatie met de notificatieprocedure uit artikel 2:24 van dit wetsvoorstel wordt
vorm gegeven aan de notificatieprocedures ten behoeve
van financiële instellingen die een verklaring van ondertoezichtstelling hebben als bedoeld in artikel 3:110 en die door
middel van een bijkantoor dan wel door middel van het
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verrichten van diensten hun bedrijf in andere lidstaten
willen uitoefenen. Tevens wordt hiermee artikel 19 van de
richtlijn banken geïmplementeerd. De notificatieprocedures
met betrekking tot de financiële instellingen die zich aan het
bankentoezicht hebben onderworpen en een verklaring van
ondertoezichtstelling hebben verkregen, zijn gelijk aan die
met betrekking tot banken die een vergunning hebben
verkregen.
In de (huidige, red.) artikelen 2:106 e.v. worden de procedures voor “uitgaande” Nederlandse financiële instellingen
opgenomen. In artikel 2:139 (oude nummering, red.) wordt
de notificatieprocedure inzake het vanuit een bijkantoor
verrichten van werkzaamheden in een andere lidstaat
opgenomen en in artikel 2:141 (oude nummering, red.) de
notificatieprocedure inzake het verrichten van diensten
naar een andere lidstaat. De (huidige, red.) artikelen 2:106
e.v. zijn afgestemd op de overeenkomstige artikelen voor
banken in dit wetsvoorstel (de artikelen 2:108 en 2:110).
Voor de toelichting zij derhalve verwezen naar de toelichting bij laatstgenoemde artikelen.
Voor de “inkomende” financiële instellingen uit andere
lidstaten bevat artikel 2:114 een vergelijkbare procedure.
Aangezien deze notificatieprocedure voor “inkomende”
financiële instellingen gebaseerd is op die voor “inkomende” banken, is artikel 2:114 afgestemd op het overeenkomstige artikel voor “inkomende” banken in dit wetsvoorstel
(het voorgestelde artikel 2:15 en 35). Voor een toelichting
zij derhalve verwezen naar de toelichting bij laatstgenoemde artikelen.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In de artikelen 2:25 en 2:26 is geregeld dat het voor een in
een andere lidstaat gevestigde dochteronderneming van
een bank, onder voorwaarden mogelijk is om haar bedrijf
uit te oefenen in Nederland via een bijkantoor of door het
verrichten van diensten. Door de wijziging kan tot de uitgeoefende werkzaamheden ook behoren: de uitgifte van
elektronisch geld.
Artikel 2:26
Het is een financiële instelling met zetel in
een andere lidstaat die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
verklaring heeft voor het uitoefenen van haar
bedrijf die overeenkomt met de verklaring
van ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel
3:110, en die haar bedrijf uitoefent door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, toegestaan de werkzaamheden bedoeld onder 2 tot en met 12 en 15 in bijlage I
bij de richtlijn kapitaalvereisten te verrichten,
tenzij in de in die lidstaat verleende verklaring, die overeenkomt met de verklaring van
ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel
3:110, uitdrukkelijk anders is bepaald dan wel
zij van de werkzaamheden die zij voornemens is door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland uit te oefenen geen
kennis heeft gegeven aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar zij haar
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zetel heeft.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 2:112 t/m
2:114 wordt opgemerkt dat in voornoemde artikelen vorm
wordt gegeven aan de notificatieprocedures ten behoeve
van financiële instellingen die een verklaring van ondertoezichtstelling hebben als bedoeld in artikel 3:110 en die door
middel van een bijkantoor dan wel door middel van het
verrichten van diensten hun bedrijf in andere lidstaten
willen uitoefenen.120 In artikel 2:26 wordt de notificatieprocedure geregeld voor financiële instellingen met zetel in
een andere lidstaat die hun bedrijf uitoefenen door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland. Artikel
2:26 is afgestemd op het overeenkomstige artikel 3:39,
tweede lid, voor een kredietinstelling met zetel in een andere lidstaat. Voor de toelichting wordt verwezen naar dit
artikel.

Afdeling 2.2.2a. Uitoefenen van het
bedrijf van herverzekeraar

In de Europese Unie bestond tot de inwerkingtreding van
de richtlijn geen communautaire regelgeving voor het toezicht op herverzekeraars. In sommige lidstaten stonden
herverzekeraars niet onder toezicht. In sommige andere
lidstaten was dit wel het geval, maar bestonden er verschillen per lidstaat in de nationale toezichtnormen. Het ontbreken van geharmoniseerde regelgeving brengt voor directe
verzekeraars onzekerheden met zich mee en voor directe
verzekeraars is het moeilijker om zich bij de keuze van een
herverzekeraar uitsluitend door overwegingen van prudentie en efficiëntie te laten leiden. Dat is nadelig voor polishouders van deze directe verzekeraars omdat deze verzekeraars de hogere kosten van herverzekering, veroorzaakt
door het ontbreken van harmonisatie, aan hun polishouders
doorberekenen. De Europese herverzekeringssector heeft
eveneens belang bij de komst van geharmoniseerde wetgeving omdat herverzekeraars efficiënter kunnen werken
wanneer bijvoorbeeld niet langer in sommige lidstaten
onderpandeisen bestaan die een optimale benutting van
middelen in de weg staan. Ook maakt geharmoniseerde
wetgeving het gemakkelijker om met derde landen te onderhandelen, bijvoorbeeld over wederzijdse erkenning.
Geharmoniseerde wetgeving versterkt de positie van de
Europese Unie in internationale handelsbesprekingen. Om
deze redenen heeft de herverzekeringssector herhaaldelijk
bij de Europese Commissie aangedrongen om tot wetgeving op dit terrein te komen.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de VVD-fractie vroegen waarom een aantal
internationale juridische vraagstukken, bijvoorbeeld wederzijdse erkenning, zoals omschreven in het rapport «Discussion Paper on the Mutual Recognition of Reinsurance
Supervision» (oktober 2007) van de International Association of Insurance Supervisors niet zijn opgenomen in de
wet. Zij vroegen de regering alsnog in te gaan op de vragen
die hier worden opgeworpen.
120

Voor de gehele toelichting wordt verwezen naar Kamerstuk
29.708, nr. 10, p. 294 e.v.
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Met het wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn nr. 2005/68/EG
omgezet in Nederlands recht. De in die richtlijn opgenomen
oplossingen voor juridische vraagstukken om tot wederzijdse erkenning te komen, zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Deze oplossingen gelden slechts tussen de lidstaten
van de Europese Unie. De richtlijn bewerkstelligt voor de
lidstaten via home country control en single licence, wederzijdse erkenning hetgeen precies is wat het discussiestuk
van de IAIS bepleit. Ook met betrekking tot herverzekeraars met zetel in staten die geen lidstaat zijn, zijn in het
wetsvoorstel bepalingen opgenomen, in het bijzonder de
artikelen 2:26d tot en met 2:26f. Op grond van artikel 2:26d,
derde lid, kunnen staten worden aangewezen waar toezicht
op het bedrijf van herverzekeraar wordt uitgeoefend dat in
voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de
belangen die deze wet beoogt te beschermen. Herverzekeraars met zetel in een aangewezen staat behoeven hier
niet een vergunning aan te vragen en op hen zijn de bepalingen met betrekking tot het lopend toezicht niet van toepassing. Dit komt neer op een vorm van erkenning.
Doel
Het doel van de richtlijn is toezicht op herverzekeraars te
introduceren. De richtlijn schrijft minimumnormen voor,
waarbij lidstaten de mogelijkheid hebben om aanvullende
criteria te hanteren. In haar aanpak bij het opstellen van de
richtlijn heeft de Europese Commissie gekozen voor een
versnelde procedure, waarbij de regels voor herverzekeraars zijn gebaseerd op bestaande Europese richtlijnen
voor directe verzekeraars121, ook al zijn deze richtlijnen,
vooral in de formulering van solvabiliteitseisen enigszins
verouderd. De overweging hierbij was dat de richtlijn gezien
moet worden als een overgangsregime totdat met de richtlijn «Solvency II» – die nog niet tot stand is gekomen – voor
de gehele verzekeringssector een moderner toezichtregime
121

Met betrekking tot levensverzekering: Richtlijn nr. 2002/83/
EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 5
november 2002 betreffende levensverzekering (Pb EG L 345)
(hierna te noemen: richtlijn herverzekering); Met betrekking
tot schadeverzekering onder andere: Richtlijn nr. 73/239/EEG
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli
1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (PbEG L 228) (hierna te noemen: eerste richtlijn
schadeverzekering); Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 8 november 1990 tot coordinatie van de wettelijke en bestuurechtelijke bepalingen
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van de
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefenen
van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging
van Richtlijn 73/239/EEG (PbEG 172) (hierna te noemen:
tweede richtlijn schadeverzekering); Richtlijn nr. 92/49/EEG
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni
1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG
(PbEG L 49) (hierna te noemen: derde richtlijn schadeverzekering). De laatste drie richtlijnen worden hierna ook wel genoemd: de richtlijnen schadeverzekering.
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wordt ingevoerd.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De richtlijn schrijft minimumnormen voor, waarbij lidstaten
aanvullende criteria mogen hanteren. Wat zijn de aanvullende criteria voor Nederland mits zij die hanteert, zo vroegen de leden van de SP-fractie.
Het wetsvoorstel bevat geen aanvullende criteria. Artikel
38, tweede lid, van de richtlijn kent evenwel een optie
waarvan wordt voorgesteld er gebruik van te maken. Uitgangspunt is dat ook een herverzekeraar die zijn bedrijf
uitoefent in de activiteit levensherverzekering, die soortgelijke activiteiten als een herverzekeraar die zijn bedrijf
uitoefent in de activiteit schadeherverzekering, zijn solvabiliteitsmarge berekent op basis van de bepalingen voor een
herverzekeraar die zijn bedrijf uitoefent in de activiteit
schadeherverzekering. Artikel 38, tweede lid, van de richtlijn staat echter toe dat voor bepaalde levensverzekeringsbranches of onderdelen daarvan rekening wordt gehouden
met de specifieke risico’s die gelden voor levensverzekeraars. Dit betekent dat in die gevallen door herverzekeraars
die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit levensherverzekering veelal een hogere solvabiliteitsmarge moet worden
aangehouden dan indien de solvabiliteitseisen voor herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit schadeherverzekering zouden worden gehanteerd. De verwachting is dat op basis van de komende richtlijn Solvency II op
herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit
levensherverzekering en op directe levensverzekeraars
dezelfde solvabiliteitsvereisten van toepassing zullen zijn.
Het doet dan vreemd aan om op dit moment op herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit levensherverzekering de veelal lagere solvabiliteitseisen voor herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit schadeherverzekering van toepassing te verklaren, terwijl – zoals
in de beantwoording op de voorgaande vraag al aangegeven – die herverzekeraars op grond van de komende richtlijn Solvency II zullen moeten voldoen aan de hogere solvabiliteitsvereisten voor de activiteit levensherverzekering.
Voorts wijs ik op artikel 45 van de richtlijn. Dit artikel bepaalt dat lidstaten speciale bepalingen kunnen vastleggen
betreffende de uitoefening van «finite» herverzekering, in
de memorie van toelichting «financiële herverzekering»
genoemd. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Financiële
herverzekering valt onder de definitie van «herverzekering». Daardoor zijn de bepalingen die van toepassing zijn
op «gewone» herverzekeraars ook van toepassing op
financiële herverzekeraars.
Ook kan worden gewezen op artikel 46. Dit artikel bepaalt
dat, wanneer een lidstaat besluit de vestiging van entiteiten
voor risico-acceptatie op haar grondgebied toe te staan, zij
daarvoor speciale toestemming eist en voorwaarden stelt
krachtens welke de activiteiten van een dergelijke onderneming worden uitgeoefend. Dit komt erop neer dat Nederland niet behoeft te besluiten entiteiten voor risicoacceptatie toe te laten, maar indien Nederland dat doet, wij
regels moeten stellen. Nederland heeft besloten entiteiten
voor risico-acceptatie toe te laten, en dus bevat het wetsvoorstel regels met betrekking tot entiteiten voor risicoacceptatie. Gewezen kan worden op het voornemen te
bepalen dat het minimumbedrag voor het garantiefonds
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voor entiteiten voor risico-acceptatie niet het standaard
bedrag van € 1of € 3 miljoen zal bedragen, maar een door
de Nederlandsche Bank nader te bepalen bedrag, niet
hoger dan € 1 miljoen, afhankelijk van het risicoprofiel van
de entiteit. Tot slot wijs ik op artikel 40, tweede lid, tweede
volzin, van de richtlijn, waarin is bepaald dat een lidstaat
kan bepalen dat het minimumbedrag voor het garantiefonds voor ondernemingsgebonden herverzekeraars (in de
richtlijn «captives» genoemd), mag worden gesteld op € 1
miljoen, dus ook hier een lager bedrag dan het bedrag dat
geldt voor «gewone» herverzekeraars. Het voornemen
bestaat van deze mogelijkheid gebruik te maken bij de
uitwerking bij algemene maatregel van bestuur.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag refereert de
regering in haar beantwoording aan een nog op te stellen
algemene maatregel van bestuur en aan nog door DNB te
stellen regels. De commissie vroeg zich naar aanleiding
hiervan af of de regering kan bevestigen dat ook in deze
lagere regelgeving geen aanvullende eisen worden gesteld.
Zo niet, zo vroeg de commissie, welke aanvullingen boven
de minimumnormen in de richtlijn voorziet de regering en
wat is de reden voor het stellen van aanvullende eisen?
Er zullen geen aanvullende eisen worden gesteld.
Inhoud
De richtlijn is gebaseerd op twee beginselen: het beginsel
van «home country control» en het daarmee nauw verwante beginsel van «single licence». Deze twee beginselen
komen erop neer dat:
1) toezicht wordt gehouden op de herverzekeraar in de
lidstaat waar die herverzekeraar zijn zetel heeft (ook
wel de «lidstaat van herkomst» genoemd), en
2) een herverzekeraar die eenmaal een vergunning
heeft, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat waar deze zijn zetel heeft, activiteiten mag
verrichten in iedere andere lidstaat van de Europese
Unie. Overeenkomstig de richtlijn afgegeven vergunningen worden dus wederzijds erkend. Daarnaast zijn
in de richtlijn bepalingen opgenomen over de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Dit bevordert een effectief Europees toezichtregime. Verder
bevat de richtlijn prudentiële regels voor de solvabiliteit
en de technische voorzieningen, evenals regels voor
de verslaggeving en het beleggen van activa.
De richtlijn wijzigt niet de richtlijn financiële conglomeraten.
Het ligt in de rede te veronderstellen dat dat onbewust is
nagelaten. Bij de implementatie van de richtlijn herverzekeraars is uitgegaan van de hypothese waarin de richtlijn
financiële conglomeraten aan de richtlijn herverzekeraars is
aangepast.
Hieronder wordt specifiek ingegaan op de solvabiliteitseisen, activa ter dekking van technische voorzieningen en
herverzekeringscaptives.
A. Solvabiliteitseisen
Herverzekeraars moeten beschikken over aan een vereiste
solvabiliteitsmarge, dat wil zeggen beschikken over eigen

103

marktoegang
vermogen dat als buffer dient om ongunstige ontwikkelingen in het bedrijfsklimaat op te vangen, zodat zij ook bij
onvoorziene en voorziene maar nog niet opgetreden risico’s aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De solvabiliteitseisen voor schadeherverzekeringsactiviteiten zijn gebaseerd op de regels die van toepassing zijn op directe
schadeverzekeraars. Verder geeft de richtlijn hier de mogelijkheid tot verhoging van de minimumeisen via de comitologieprocedure. De solvabiliteitsvereisten voor levensherverzekeringsactiviteiten zijn eveneens gebaseerd op de
regelgeving voor directe schadeverzekeraars. In de praktijk
blijkt dat het risicoprofiel van levensherverzekeraars meer
verwantschap vertoont met directe schadeverzekering dan
met directe levensverzekering. De reden hiervoor is dat
levensverzekeraars vooral het overlijdensrisico dat zij met
hun polissen lopen herverzekeren, alsmede dat levensherverzekeraars in de regel geen levensverzekeringen herverzekeren waarbij het spaarelement een belangrijke rol speelt
en waarbij de verzekeraar de premies dus belegt, het zogeheten lang leven risico, terwijl zij het beleggingsrisico niet
of nauwelijks herverzekeren. Aangezien de solvabiliteitseisen voor levensverzekeraars gebaseerd zijn op de combinatie van overlijdens-en beleggingsrisico zou het kopiëren
van deze eis voor levensherverzekeraars tot onnodig hoge
solvabiliteitseisen hebben geleid. De solvabiliteitseisen
voor schadeverzekeraars sluiten beter aan bij het overlijdensrisico, dat de portefeuille van levensherverzekeraars
kenmerkt. Deze eisen leiden bovendien tot een solvabiliteitsmarge die past bij een hoge kredietwaardigheid op de
kapitaalmarkt als wordt uitgegaan van de criteria die toonaangevende kredietbeoordelaars hanteren voor herverzekeraars.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de PvdA-fractie wilden graag weten hoe het
onderhavige wetsvoorstel zich verhoudt tot het richtlijnvoorstel Solvency II.
De richtlijn herverzekering is gebaseerd op de huidige
richtlijn levensverzekering en op de diverse richtlijnen voor
schadeverzekeraars. Het richtlijnvoorstel Solvency II zal
een vernieuwing doorvoeren voor de solvabiliteitsberekening door alle verzekeraars, dus ook voor herverzekeraars.
De onderhavige richtlijn staat dus geheel los van het door
deze leden genoemde richtlijnvoorstel.
Kamerstuk 31 131, nr 10
De commissie vraagt zich af of de regering kan toelichten
hoe de beantwoording van de vraag over het onderhavige
voorstel in verhouding tot Solvency II zich verhoudt tot haar
antwoord op de volgende vraag, waarin staat dat voor
herverzekeraars reeds in dit voorstel is gekozen voor
«vooruitlopen» op Solvency II.
Op de vraag van de leden van de PvdA-fractie is in het
rapport naar aanleiding van het verslag opgemerkt dat de
richtlijn herverzekering is gebaseerd op de huidige richtlijnen. Het richtlijnvoorstel Solvency II zal een vernieuwing
doorvoeren voor de solvabiliteitsberekening. Vervolgens is
in het daarop volgende antwoord geconstateerd dat artikel
38, tweede lid, van de richtlijn herverzekering een optie
biedt. Hiervan is gebruik gemaakt. Ook de berekeningswijze van de solvabiliteit is die van de huidige richtlijn. Ook
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wat dat betreft is derhalve geen sprake van vooruitlopen op
Solvency II. De reden waarom van de optie gebruik is
gemaakt, hangt wel nauw samen met het richtlijnvoorstel
Solvency II. De solvabiliteitsvoorschriften voor levensherverzekering zijn in de huidige richtlijn herverzekering vrijwel
geheel ontleend aan die van de eerste richtlijn schadeverzekering. Dat ligt voor de hand waar levensherverzekering
met name betrekking heeft op de zogeheten risicoverzekeringen en daarmee overeenkomsten vertoont met het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar.
Dit geldt niet in het geval een levensherverzekeraar activiteiten verricht die zijn genoemd in artikel 38, tweede lid,
van de richtlijn herverzekering. Dit betreft levensherverzekeringen met een belangrijke spaarcomponent. In dat geval
ligt het meer voor de hand dat wordt aangesloten bij de
desbetreffende voorschriften voor levensverzekeraars,
waartoe de richtlijn de mogelijkheid biedt. Dit geldt temeer
wanneer, zoals uiteengezet, in de komende richtlijn Solvency II de voorschriften die voor levensherverzekeraars
gaan gelden dezelfde zullen zijn als de voorschriften voor
het levensverzekeringsbedrijf zullen zijn. Door nu gebruik te
maken van de optie wordt bereikt dat er een consistent
beleid zal worden gevoerd.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag geeft, zo merkte
de commissie op, de regering in haar beantwoording aan
dat ervoor is gekozen om levensherverzekeraars vooruitlopend op Solvency II (welke richtlijn naar verwachting overigens niet eerder dan in 2012 zal worden ingevoerd) al
moeten voldoen aan strengere solvabiliteitseisen dan op
grond van de Richtlijn herverzekering verplicht is. De commissie verzocht naar aanleiding hiervan de regering aan te
geven in hoeverre dit strengere solvabiliteitsregime voor
levensherverzekeraars ook door andere lidstaten wordt
gehanteerd. Indien dit het geval is zo vroeg de commissie,
welke lidstaten zijn dat? Als dat niet of nauwelijks het geval
is, waarom heeft Nederland dan toch voor deze verzwaring
gekozen?
In de eerste plaats wordt gewezen op het antwoord op de
voorgaande vraag.
In de tweede plaats wordt opgemerkt dat de eisen niet in
alle gevallen strenger zullen zijn. Dit hangt af van de samenstelling van de herverzekeringsportefeuille. In het
algemeen zullen de eisen wel hoger uitvallen. Een reden
hiervoor is dat de solvabiliteitsvereisten daarmee adequaat
recht doen aan de risico’s van levensherverzekeraars met
een belangrijke spaarcomponent. Daarnaast heeft het
belang van consistentie in de tijd hierbij geprevaleerd boven een mogelijk tijdelijk (2008–2012) voordeel van eventuele lagere solvabiliteitseisen. Overigens zou er ook dan in
de aanloop naar Solvency II bij de levensherverzekeraars
op moeten worden aangedrongen om te bewerkstelligen
dat zij te zijner tijd kunnen voldoen aan de Solvency II
eisen.
Nederland heeft niet als enige voor deze benadering gekozen. Navraag bij de lidstaten heeft antwoorden van de
volgende lidstaten opgeleverd. Ierland onderwerpt levensherverzekeraars over de hele linie aan de eisen voor levensverzekeraars. Luxemburg en Zweden bieden de toezichthouder de mogelijkheid om de eisen van levensverze-
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keraars toe te passen. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt de
optie. Polen is nog bezig met de implementatie van de
richtlijn en is voornemens gebruik te maken van de optie.
België is voornemens de optie niet toe te passen, mede
omdat de in de optie bedoelde herverzekeringen niet voorkomen. Frankrijk is nog bezig met het implementeren van
de richtlijn en kan nog geen uitsluitsel geven of de optie zal
worden geïmplementeerd. Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Finland passen de optie niet toe.
Kamerstuk 31.131, nr. C
De opstellers van de notitie van Loyens & Loeff, KPMG en
Bergamin & Gielink122 merkten op dat in hoofdstuk 2.2
wordt gesteld dat de herverzekeringsrichtlijn zou voorschrijven dat een «special purpose vehicle» volledig gefinancierd moet zijn (artikel 35). In genoemd artikel wordt
slechts bepaald dat een herverzekeraar over een voldoende beschikbare solvabiliteitsmarge met betrekking tot het
geheel van zijn werkzaamheden moet beschikken. Ten
aanzien van een entiteit voor risico-acceptatie wordt in
artikel 46 slechts bepaald dat er voorschriften betreffende
solvabiliteitsvereisten worden vastgesteld. De richtlijn
schrijft in genoemd artikel niet voor dat de entiteit voor
risico-acceptatie volledig gefinancierd moet zijn. Deze eis
vloeit wel voort uit de definitie van de entiteit voor risicoacceptatie («... en die zijn blootstelling aan deze risico’s
volledig financiert door emissieprocedures of andere financieringsmechanismen»). Het is juist dat in het wetsvoorstel
het woord «volledig» in de definitie ontbreekt. Overigens is,
zoals de opstellers van de notitie terecht signaleren, in de
memorie van toelichting inderdaad opgemerkt dat een
entiteit voor risico-acceptatie volledig gefinancierd dient te
zijn. Aangezien de definitie richtlijnconform dient te worden
uitgelegd zal daarom, mede gezien de toelichting, het
ontbreken van dit element in de praktijk geen problemen
opleveren.
Gevraagd wordt38 wat het vereiste van volledige financiering voor de praktijk betekent. In het algemeen betekent dit
inderdaad dat indien een bepaald risico is overgenomen,
het maximale bedrag dat de entiteit voor risico-acceptatie
eventueel zal moeten uitkeren, aanwezig moet zijn. In het
geval waarin is overeengekomen dat, indien een bepaald
evenement zich voordoet, de entiteit voor risico-acceptatie
bijvoorbeeld maximaal 500 miljoen euro moet uitkeren, zal
de entiteit voor risico-acceptatie dat bedrag ook daadwerkelijk ter beschikking moeten hebben. Aangezien de entiteit
voor risico-acceptatie geen noemenswaardige andere
bedrijfsrisico’s loopt (verder leeg is), kan de solvabiliteitsmarge daarop worden afgestemd.
Indien in het gegeven geval de entiteit voor risicoacceptatie wel een beleggingsrisico loopt, en dus bij uitkering de mogelijkheid bestaat dat de entiteit voor risicoacceptatie de 500 miljoen euro niet meer geheel zou kunnen uitkeren, zal de entiteit voor risico-acceptatie daar
rekening mee moeten houden. Dit kan door bijvoorbeeld bij
aanvang van het contract meer gelden aan te trekken dan
strikt nodig zou zijn of door het beleggingsrisico door derivaten af te dekken. Indien de entiteit voor risico-acceptatie
122

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning
onder griffienr. 141178. (red.)
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de gelden zelf belegt, zijn de artikelen 122 en 122a van het
Besluit prudentiële regels Wft van toepassing.
B. Regels voor belegging van activa ter dekking van de
technische voorzieningen
De richtlijn geeft herverzekeraars in beginsel vrijheid van
beleggen van de activa die zij ter dekking van mogelijke
schadegevallen aanhouden mits dit verantwoord ofwel
prudent gebeurt. Deze kwalitatieve benadering, die internationaal bekend staat als het «prudent person»-beginsel, is
overgenomen uit de richtlijn voor pensioeninstellingen. De
richtlijn geeft daarmee een grotere beleggingsvrijheid dan
de richtlijnen voor directe verzekeraars. Daarenboven
noemt de richtlijn enkele aanvullende kwantitatieve beperkingen voor de beleggingsportefeuille die lidstaten als optie
kunnen toepassen op herverzekeraars met zetel in hun
land. Deze kwantitatieve beperkingen zijn afgeleid uit de
richtlijnen voor directe verzekeraars. In dit wetsvoorstel
wordt geen gebruik gemaakt van deze optie voor aanvullende kwantitatieve beleggingsbeperkingen.
Kamerstuk 31.131, nr. C
De opstellers van de notitie van Loyens & Loeff, KPMG en
Bergamin & Gielink38 merkten op dat de gelden moeten
worden belegd volgens het «prudent man»-beginsel. Gesteld wordt dat in de pensioenfondsenrichtlijn en de richtlijn
herverzekering zou zijn gekozen voor een duidelijke aansluiting tussen beide maar in de implementatiewet niet.
Voorts vroegen de opstellers of de Nederlandse invulling
(naar dezerzijds wordt aangenomen: van de eisen gesteld
door de richtlijn herverzekering) van de minimumvereisten
zwaardere zekerheidseisen betekenen. Beide wettelijke
regimes gaan uit van het principe van «prudent person» en
preciseren dit vervolgens. Zie de aanhef van artikel 18 van
de pensioenfondsenrichtlijn «De lidstaten verplichten de
instellingen ... een beleggingsbeleid te voeren dat in overeenstemming is met de «prudent person-regel» en met
name met de volgende voorschriften:». De uitwerking in de
richtlijnen is niet identiek. In de pensioenfondsenrichtlijn is
de terminologie gericht op pensioenfondsen en in de richtlijn herverzekering op herverzekeraars, maar ook inhoudelijk zijn er duidelijke verschillen.
– Artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn
herverzekering eist bijvoorbeeld slechts dat de herverzekeraar rekening houdt met de aard, het bedrag
en de duur van de verwachte betalingen in verband
met de schaden, teneinde de toereikendheid, de liquiditeit, de veiligheid et cetera, te waarborgen. Artikel
18, eerste lid, onderdeel a, van de pensioenfondsenrichtlijn eist dat de activa worden belegd in het belang
van de deelnemers en de pensioengerechtigden. In
geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de
instelling of het lichaam dat haar portefeuille beheert,
ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van
de deelnemers en de pensioengerechtigden geschiedt. De hiergenoemde bepalingen kennen dus
duidelijke inhoudelijke verschillen.
– In artikel 34, vierde lid, van de richtlijn herverzekering
worden de lidstaten opties geboden, terwijl die er
soms niet zijn in de pensioenfondsenrichtlijn. De in artikel 18, eerste lid, onderdeel f, van de pensioenfond-
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senrichtlijn opgenomen regel (beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel) is geen eis in
de richtlijn herverzekering. Aldaar is die opgenomen in
artikel 34, vierde lid, onderdeel c, en dus kan voor deze regel worden gekozen.
Een mogelijkheid voor de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van ontvangst zoals opgenomen in artikel 18, zevende lid, van de pensioenfondsenrichtlijn
kent de richtlijn herverzekering in het geheel niet. Wel
komt een bepaling als artikel 18, zevende lid, onderdeel c, voor als een optie voor de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de zetel in artikel 34,
vierde lid, onderdeel a, van de richtlijn herverzekering.
Het woordgebruik en de systematiek van de Pensioenwet en die van de Wft verschillen. Het is dan ook
logisch dat de implementatie van de desbetreffende
richtlijnen op verschillende wijze is ingebed in die wetten. In de Wft worden de eisen van artikel 34 van de
richtlijn herverzekering naast de algemene bepaling123
in de artikelen 122 en 122a van het Besluit prudentiële
regels Wft opgenomen. Die eisen gaan niet verder
dan die van de richtlijn herverzekering. De eisen in artikel 135 van de Pensioenwet en artikel 13 van het
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen zijn
in overeenstemming met de pensioenfondsenrichtlijn.
Hetzelfde geldt voor de eisen die gelden bij of krachtens de Wft. Gezien het voorgaande is niet duidelijk
waarom het erop zou lijken dat de Nederlandse invulling zwaardere zekerheidseisen zou betekenen.
Ook werd gevraagd124 of er aanvullende voorwaarden
gelden indien op enig moment zal blijken dat de waarde van het vermogen van de entiteit voor risicoacceptatie niet meer gelijk is aan (of groter is dan) de
overgenomen risico’s.
De entiteit voor risico-acceptatie zal het vermogen, indien dat niet direct ter beschikking van de
(her)verzekeraar is gesteld, op prudente wijze moeten
beleggen en zo goed mogelijk tegen waardedalingen
moeten beschermen. De entiteit voor risico-acceptatie
dient ervoor te zorgen dat de in potentie maximale
technische voorzieningen volledig gedekt zijn door
waarden. De mogelijkheden van de entiteit voor risicoacceptatie zijn echter beperkt. Het is onwaarschijnlijk
dat beleggers nog willen instappen indien een entiteit
voor risico-acceptatie later ter aanvulling van het vermogen nogmaals een beroep doet op beleggers. De
beleggers hebben zich immers bij oprichting van de
entiteit voor risico-acceptatie reeds gecommitteerd
aan de maximale technische voorziening van de entiteit voor risico-acceptatie. Zie ook voorlaatste zin onder (i) tot en met (iii) ten aanzien van de mogelijkheid
van overfinanciering. Een tekort zal gevolgen hebben
voor de behandeling van de risico-overdragende wederpartij van de entiteit voor risico-acceptatie, omdat
Zie artikel 3:67 Wft voor entiteiten voor risico-acceptatie en
herverzekeraars met zetel in Nederland.
In de notitie van Loyens & Loeff, KPMG en Bergamin &
Gielink, ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning onder griffienr. 141178 (red.)
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dan een vordering van een (her)verzekeraar op een
dergelijke entiteit voor risico-acceptatie niet meer (geheel) kan meetellen als activum voor zijn technische
voorzieningen.
Voorts werd gevraagd of er verschillende regels gelden voor het geval het overgenomen risico een vaststaand maximaal bedrag betreft dan wel het geval dat
dit maximum niet vast omlijnd is (vergelijk Ierland). Indien een entiteit voor risico-acceptatie een risico overneemt waarbij er geen vaststaand bedrag geldt, is het
logisch dat er andere eisen worden gesteld. De meest
voor de hand liggende mogelijkheid zou dan zijn dat
de aansprakelijkheid van de entiteit voor risicoacceptatie wordt beperkt tot het maximale bedrag
waarvoor de beleggers zich bij aanvang hebben gecommitteerd.
Ook werd gevraagd wat de consequentie is als op
enig moment komt vast te staan dat de entiteit voor risico-acceptatie niet meer volledig gefinancierd is. Betekent dit dat de entiteit voor risico-acceptatie direct
onderworpen is aan het toezicht op herverzekeraars
(met de daarbij behorende kapitaal-en solvabiliteitsvereisten) of betekent dit «slechts» dat de aftrekmogelijkheid van het overgedragen risico voor de (her)verzekeraar wijzigt?
De entiteit voor risico-acceptatie is geen herverzekeraar en indien de entiteit voor risico-acceptatie naderhand niet meer volledig is gefinancierd, betekent dat
niet dat zij daardoor opeens een herverzekeraar zou
worden. De entiteit voor risico-acceptatie voldoet immers niet aan de definitie van herverzekeraar. Zij
maakt immers nog steeds niet «haar bedrijf van het
sluiten van herverzekeringen»; de omstandigheid dat
zij niet langer volledig is gefinancierd, verandert niets
aan het feit dat zij slechts eenmalig een risico heeft
overgenomen. Wel zal deze situatie tot gevolg hebben
dat bij de (her)verzekeraar met deze situatie rekening
zal worden gehouden zoals door het niet meer (geheel) kunnen meetellen van de vordering op de entiteit
voor risico-acceptatie. Zie ook laatste zin onder (v).
In hoofdstuk 340 wordt gesteld dat de praktijk leert (en
dat dit ook wordt vernomen van marktpartijen en adviseurs) dat (her)verzekeraars geen tijd en geld besteden aan het opstellen van een voorstel indien niet
concreet duidelijk is of deze kostbare investering enig
voordeel op zal leveren. Daarom hoopten de opstellers van de notitie op voorhand duidelijk een antwoord
te hebben op de vraag of een beoogde structuur al
dan niet een vermindering met zich zal brengen en zo
ja, voor welk deel of bedrag. Voorts wordt aangetekend dat een vordering op een entiteit voor risicoacceptatie (al dan niet met een vergunning), door een
verzekeraar mag worden meegeteld voor de technische voorzieningen, tenzij het niet aannemelijk is dat
de vordering zal worden voldaan door de entiteit voor
risico-acceptatie. De verzekeraar zal – desgevraagd –
aan de Nederlandsche Bank moeten kunnen aantonen
dat de in de vorige volzin bedoelde situatie zich niet
voordoet. De verzekeraar dient bij de waardering van
de vordering de gebruikelijke waarderingsmethoden te
volgen. Ik zie dan ook geen meerwaarde in een oor-
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deel vooraf van de Nederlandsche Bank over mogelijke voordelen die bepaalde structuren kunnen geven.
Overigens moet bedacht worden dat zeer wel de situatie denkbaar is dat voor de entiteit voor risicoacceptatie een vergunning wordt gevraagd in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de verzekeraar zijn
zetel heeft die risico’s overdraagt aan de betrokken
entiteit voor risico-acceptatie en die daarmee rekening
wil houden bij de vaststelling van de netto technische
voorzieningen en de solvabiliteitsmarge. In die situatie
zijn tenminste twee toezichthouders betrokken bij de
beoordeling van de constructie en die zullen – ieder
vanuit een verschillend perspectief: toelating van de
entiteit voor risico-acceptatie respectievelijk beoordeling van netto technische voorzieningen en berekening
solvabiliteitsmarge – naar de constructie kijken.
In de notitie van Loyens & Loeff, KPMG en Bergamin
& Gielink wordt gepleit voor «guidance notes». Daarbij
wordt gewezen op de mogelijkheid dat marktpartijen,
onder gebruikmaking van het Europese paspoort,
transacties zullen aangaan met entiteiten voor risicoacceptatie in lidstaten waar deze helderheid wel wordt
geboden. Vanzelfsprekend ligt het in de bedoeling dat
in het kader van een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat zo spoedig mogelijk duidelijkheid zal worden
verschaft door de Nederlandsche Bank. Zoals hiervoor
al is opgemerkt, zal dat echter niet altijd nodig zijn.
Verder wordt ook verwezen naar de laatste alinea onder 3.125
C. Herverzekeringscaptives
Nu in de wet zelf geen regels worden opgenomen die
specifiek betrekking hebben op «herverzekeringcaptives»,
zal deze categorie herverzekeraars worden aangeduid met
de Engelse term «captive», zoals ook gebeurt in de Nederlandstalige versie van de richtlijn. Herverzekeringscaptives
beperken zich tot het dekken van de risico’s van de onderneming, of groep van ondernemingen, waartoe zij behoren,
waarbij het veelal kleine of middelgrote herverzekeraars
betreft. Een herverzekeringscaptive is een herverzekeraar
die eigendom is van de originele verzekerde of verzekerden, veelal een multinational, die echter zelf geen verzekeraar kan zijn. Een herverzekeringscaptive wordt gebruikt
om specifieke groepsrisico’s, zoals industriële complexen,
te herverzekeren die op de traditionele herverzekeringsmarkt moeilijk of tegen hogere kosten te herverzekeren
zijn. Aangezien de originele polishouders doorgaans kapitaalkrachtige multinationals zijn, hebben de meeste herverzekeringscaptives een lager risicoprofiel waardoor de richtlijn heeft bepaald dat deze categorie een lager bedrag mag
aanhouden als minimum garantiefonds. Deze bepaling
geeft industriële groepen de mogelijkheid zich relatief
goedkoop te verzekeren en voorkomt dat het garantiefonds
een te groot beslag op de bedrijfsvoering legt.
Tijdens de periode voor formele consultatie is uit de sector
mondeling commentaar ontvangen. Dit commentaar kwam
erop neer dat werd gepleit voor een lichter regime voor
captives dan voor «gewone» herverzekeraars, in het bij125

Dat is in deze DUFAS uitgave de vorige alinea (red.).

© R.E. Batten januari 2020

zonder op het terrein van solvabiliteitsvoorschriften alsmede de voorschriften inzake de betrouwbaarheid van de
aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar
die op grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen of
mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen. De richtlijn
biedt alleen ruimte om een lichter regime in te voeren met
betrekking tot de solvabiliteitsvoorschriften: zie artikel 40,
tweede lid, tweede alinea van de richtlijn, alsmede de
punten 11 en 29 van de considerans bij de richtlijn. Indien
wordt besloten tot een lagere eis met betrekking tot het
minimum garantiefonds, zal dat nader worden uitgewerkt in
het Besluit prudentiële regels Wft. Met betrekking tot de
betrouwbaarheidsvoorschriften biedt de richtlijn die mogelijkheid niet. Ten overvloede wijs ik op artikel 12, vierde lid,
van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen
Wft, waarin is bepaald dat geen gegevens behoeven te
worden overgelegd ten aanzien van personen wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een
toezichthouder reeds is vastgesteld.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
Bij de formele consultatie hadden marktpartijen gevraagd
om een verlicht regime met betrekking tot herverzekeringscaptives. De leden van de PvdA-fractie vroegen of de
regering kan aangeven hoeveel herverzekeringscaptives in
Nederland actief zijn en of daarnaast kan worden aangegeven waarom een verlicht regime voor herverzekeringscaptives gerechtvaardigd zou zijn.
De verwachting is dat per 1 januari 2008 7 herverzekeringscaptives onder het wetsvoorstel zullen vallen.
Het voornemen bestaat in het Besluit prudentiële regels Wft
de term «herverzekeringscaptive» te vervangen door:
ondernemingsgebonden herverzekeraar. In het wetsvoorstel komt noch de ene, noch de andere term voor. In deze
nota naar aanleiding van het verslag zal nog worden gesproken over «herverzekeringscaptive».
Een herverzekeringscaptive is een herverzekeraar die
eigendom is van de originele verzekerde of verzekerden,
veelal een multinational, die echter zelf geen verzekeraar
kan zijn. Een herverzekeringscaptive wordt gebruikt om
specifieke groepsrisico’s, zoals industriële complexen, te
herverzekeren die op de traditionele herverzekeringsmarkt
moeilijk of tegen hogere kosten te herverzekeren zijn. De
originele polishouders zijn doorgaans kapitaalkrachtige
groepen. Daardoor hebben de meeste herverzekeringscaptives een lager risicoprofiel. Dit heeft de communautaire
wetgever ertoe gebracht in de richtlijn te bepalen dat herverzekeringscaptives een lager bedrag behoeft aan te
houden als minimum garantiefonds dan «gewone» herverzekeraars (€ 1 miljoen). Deze bepaling geeft industriële
groepen de mogelijkheid zich relatief goedkoop te verzekeren en voorkomt dat het garantiefonds een te groot beslag
op de bedrijfsvoering legt. Het voornemen bestaat dit lagere bedrag op te nemen in het Besluit prudentiële regels Wft.
Dit voornemen is ontstaan mede naar aanleiding van het
commentaar dat in het kader van de formele consultatie is
ontvangen van marktpartijen, die pleitten voor een lichter
regime. Een ander punt betreft de betrouwbaarheid en
deskundigheid van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar. Nu de herverzekeringscaptive deel
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uitmaakt van een groep die zelf risico’s bij de herverzekeringscaptive verzekert, zal het vaak voorkomen dat de
verzekerde en de bestuurder of houder van een gekwalificeerde deelnemer een en dezelfde persoon zijn. Dit had op
zich aanleiding kunnen geven tot de gedachte dat herverzekeringscaptives aan een lichter regime behoeven te
voldoen. De richtlijn laat daarvoor evenwel geen ruimte.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag wekten de volzinnen «De originele polishouders zijn doorgaans kapitaalkrachtige groepen. Daardoor hebben de meeste herverzekeringscaptives een lager risicoprofiel.» enige bevreemding
bij de commissie. Een herverzekeringscaptive kent volgens
de commissie specifieke groepsrisico’s, hetgeen zou betekenen dat het risicoprofiel meer eenzijdig is en er geen
sprake is van enige diversificatie tussen verschillende
risico’s. Dit kan, zo meent de commissie, juist leiden tot een
hoger risicoprofiel. Wat wel ten voordele van de herverzekeringscaptive spreekt, is dat de premiebetaler kapitaalkrachtig is, hetgeen leidt tot een lager kredietrisico. De
commissie verzocht de regering naar aanleiding hiervan
om een nadere toelichting op het risicoprofiel van herverzekeringscaptives met zetel in Nederland, die onder toezicht van DNB komen te staan.
In de beantwoording in de nota naar aanleiding van het
verslag is een direct verband gelegd tussen de financiële
kracht van de groep en het risicoprofiel van de herverzekeringscaptive. Het begrip «risicoprofiel» wordt in dit verband
gebruikt in de zin van gevaar dat financiële verplichtingen
niet kunnen worden nagekomen. Het begrip werd dus niet
gebruikt in de puur verzekeringstechnische zin, waarvan de
commissie lijkt uit te gaan. Ook in een puur verzekeringstechnische zin van het begrip behoeft overigens het risicoprofiel van een groep niet hoger te zijn; dat hangt geheel af
van de samenstelling van de groep en de herverzekerde
risico’s. Bij grote groepen kan er immers voldoende spreiding zijn van de risico’s. Ook is mogelijk dat een groep de
risico’s doorgeeft aan andere herverzekeraars. Voor zover
nu kan worden overzien hebben de herverzekeringscaptives met zetel in Nederland een gunstig risicoprofiel in de
eerstbedoelde zin.
3. De huidige praktijk en wenselijkheid van direct wettelijk
toezicht op herverzekeraars
Herverzekeraars staan thans niet onder direct wettelijk
toezicht in Nederland. Wel wordt het beleid van een herverzekeraar betrokken bij het toezicht op de directe verzekeraar. De directe verzekeraar verstrekt aan DNB gegevens over zijn herverzekeringsbeleid door middel van de
jaarlijks in te dienen verslagstaten, bij periodieke onderzoeken door DNB ter plaatse bij de verzekeraar en tijdens
periodiek overleg. Bij de analyse van de aldus verstrekte
gegevens besteedt DNB onder meer aandacht aan de
spreiding van risico’s over herverzekeraars. Nagegaan
wordt of de herverzekeraars te goeder naam en faam
bekend zijn. Voorts wordt aandacht besteed aan het technisch resultaat op de herverzekering voor een individuele
herverzekeraar in verband met de continuïteit van de relatie
tussen de directe verzekeraar en de herverzekeraar, aan
de samenstelling en egaliserende werking van het herver-
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zekeringsprogramma en aan de voorwaarden van het
herverzekeringscontract. Bij dit alles blijft de beoordeling
van de verzekeraar echter het uitgangspunt en wordt de
herverzekeraar niet rechtstreeks gecontroleerd.
Ofschoon er dus wel enig zicht is bij DNB op de herverzekeraars, biedt het huidige toezichtskader onvoldoende
mogelijkheden om in te grijpen in situaties waarin herverzekeraars in financiële problemen raken of dreigen te geraken. Nederland heeft dan ook het initiatief van de Europese
Unie om een richtlijn inzake toezicht op herverzekeraars
toegejuicht. Dit klemt des te meer nu het schadeverloop in
tijden van toenemende wereldwijde terroristische dreiging
en frequentere natuurrampen herverzekeraars mogelijk in
de problemen kan brengen. Mede daardoor is de concurrentie tussen herverzekeraars feller geworden. Deze ontwikkelingen vragen een verhoogde aandacht van de toezichthouder. Het is overigens niet zo dat herverzekeraars
thans op geen enkele wijze onder een vorm van wettelijk
toezicht vallen. Herverzekeraars die deel uitmaken van een
groep vallen in Nederland al onder het aanvullende groepstoezicht. In het kader van dat toezicht maken zij een fictieve
aanvullende solvabiliteitsberekening die gebaseerd is op de
huidige solvabiliteitseisen voor schadeverzekeraars.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
Ten aanzien van de uitwisseling van informatie door de
verschillende toezichthouders vroegen de leden van de
PvdA-fractie zich af op welke manier dat wordt vormgegeven ten aanzien van het toezicht op herverzekeraars door
toezichthouders van niet-EU-lidstaten. Deze leden vroegen
of er afspraken met bijvoorbeeld Zwitserse en Amerikaanse
toezichthouders bestaan op dit punt? Zo ja, zo vroegen
deze leden, welke afspraken zijn dat, en zo nee, in hoeverre zullen die gemaakt worden?
Afspraken over (internationale) samenwerking tussen
toezichthouders worden in de regel vastgelegd in een
zogeheten Memorandum of Understanding (MoU). Voor de
samenwerking tussen de toezichthouders van de Europese
Unie bij het toezicht op directe verzekeraars geldt er een
multilaterale MoU, die onder auspiciën van CEIOPS126 is
opgesteld. Verder geldt, voor wat het toezicht op directe
schadeverzekeraars betreft, een MoU tussen de toezichthouders van de Europese Unie en de Zwitserse toezichthoudende autoriteit.
Het ligt voor de hand de hiervoor genoemde multilaterale
MoU tussen de toezichthouders van de Europese Unie met
ingang van 2008 zal worden uitgebreid met het toezicht op
de herverzekeraars.
Samenwerking tussen een toezichthouder van de Europese Unie en een toezichthouder uit een derde land geschiedt
op basis van een bilaterale MoU. Met het oog op de samenwerking tussen toezichthouders van de Europese Unie
en toezichthouders in de Verenigde Staten van Amerika127
hebben CEIOPS en de NAIC128 een model MoU opgesteld.
126
127
128

Committee of European Insurance and Pensions Supervisors.
In de VS is het toezicht op verzekeraars per staat geregeld.
National Association of Insurance Commissioners, een overkoepelend orgaan van de toezichthouders in de staten van de
Verenigde Staten.
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DNB heeft op dit moment met de toezichthoudende autoriteiten van twee staten van de Verenigde Staten een MoU
afgesloten.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag merkte de regering in zijn beantwoording op dat het voor de hand ligt dat
de multilaterale MoU tussen de toezichthouders van de
Europese Unie met ingang van 2008 zal worden uitgebreid
met het toezicht op de herverzekeraars. De terminologie
«voor de hand ligt» achtte de commissie enigszins vaag,
omdat de reikwijdte-uitbreiding van de MoU een voorwaarde is voor adequaat en efficiënt toezicht op internationaal
actieve herverzekeraars. De commissie vroeg de regering
aan te geven of de reikwijdte-uitbreiding inderdaad zal
worden gerealiseerd. Zo ja, zo vroeg de commissie, wat is
de stand van zaken, en zo nee, welke mogelijkheden heeft
de regering om deze uitbreiding alsnog te (laten) bewerkstelligen?
De hier genoemde multilaterale MoU tussen de toezichthouders van de Europese Unie betreft het zogeheten Siena
Protocol. Dit protocol is opgesteld onder auspiciën van de
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS). CEIOPS heeft het Siena
Protocol recentelijk herzien en daarbij is al rekening gehouden met de invoering van de richtlijn herverzekering.
Naar verwachting zal het gewijzigde Siena Protocol in de
loop van het eerste kwartaal van 2008 worden vastgesteld
en van kracht worden.

–

4. Gevolgen voor de Nederlandse wetgeving
Als gevolg van het omzetten van de richtlijn in Nederlandse
wetgeving, zal een direct toezicht op herverzekeraars
worden geïntroduceerd. Uitgangspunt is dat bij de implementatie niet verder moet worden gegaan dan waartoe de
richtlijn verplicht. In de richtlijn voorkomende mogelijkheden
om lichtere eisen te stellen dan de standaardeisen, worden
benut; van facultatieve bepalingen in de richtlijn wordt
terughoudend gebruik gemaakt.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de SP-fractie vroegen wat de voornaamste
redenen zijn om lichtere eisen te stellen dan de standaardeisen. Zij vroegen voorts of dit ook iets met aanvullende
criteria heeft te maken.
De richtlijn schrijft een minimum-harmonisatie voor. Het is
derhalve niet toegestaan lichtere voorschriften te geven,
tenzij de richtlijn uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet.
Bij de implementatie zijn de volgende inhoudelijke keuzes
gemaakt.
– gedragstoezicht: Op herverzekeraars zal geen gedragstoezicht worden uitgeoefend. Herverzekeraars
handelen uitsluitend met professionele wederpartijen
die hun eigen belangen kunnen behartigen. Consumentenbescherming is niet aan de orde.
– herverzekeringscaptives: De hierboven reeds ter sprake gebrachte herverzekeringscaptives vallen onder de
in de richtlijn opgenomen definitie van «herverzekeringsonderneming». De Nederlandse wetgever heeft in
dat opzicht dan ook geen keuze. Wel bestaat de moge-
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–
–
–
–

lijkheid om, op grond van artikel 40 van de richtlijn, te
bepalen dat het minimumgarantiefonds voor herverzekeringscaptives lager mag zijn dan voor «gewone» herverzekeraars, te weten een minimum van € 1 000 000
in plaats van € 3 000 000. Van deze mogelijkheid wordt
gebruik gemaakt teneinde industriële groepen de mogelijkheid te bieden zich relatief goedkoop te herverzekeren. Dit leidt niet tot wijzigingen in artikel 3:53 van de
Wet op het financieel toezicht (hierna: ook Wft), het artikel dat de grondslag biedt voor het stellen van eisen
inzake het eigen vermogen. Op grond van de huidige
tekst van dat artikel worden de eisen met betrekking tot
minimum eigen vermogen uitgewerkt in het Besluit prudentiële regels Wft. Op grond van de huidige wettekst
kan in dat Besluit voor verschillende typen financiële
ondernemingen verschillende voorschriften worden gegeven. Voor herverzekeringscaptives zal daarin een
specifieke regel worden opgenomen. Het is evenmin
nodig een definitie van «herverzekeringscaptive» op te
nemen in de wet. In de richtlijn is wel een definitie opgenomen – in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, maar in
het vervolg van de richtlijn komt dit begrip slechts eenmaal voor: in artikel 40, tweede lid, tweede alinea.
financiële herverzekering: In de richtlijn is onder het
begrip «finite» een complexe definitie opgenomen van
financiële herverzekering. Hier zal de Nederlandse term
worden gebruikt: financiële herverzekering. Financiële
herverzekering is een niet-traditionele herverzekeringsvorm waarin naast een significante overdracht van het
verzekeringstechnische risico tevens het tijdsrisico of
beleggingsrisico wordt overgedragen aan de herverzekeraar. De overdracht van het tijdsrisico komt onder
meer tot uitdrukking in herverzekeringscontracten met
een meerjarige looptijd waarbij de jaarresultaten met
elkaar verrekend worden. Het beleggingsrisico kan bijvoorbeeld aan de herverzekeraar worden overgedragen door middel van een verdiscontering van de schadevoorzieningen. De premiebetaling is dan afhankelijk
van de verwachte afwikkeling van de schade-uitloop
waarbij de intrestvergoeding over de afgedragen herverzekeringspremie vaak vast ligt evenals de maximale
aansprakelijkheid van de herverzekeraar. Indien er onvoldoende verzekeringstechnisch risico wordt overgedragen is er geen sprake van financiële herverzekering
maar van een financieringsconstructie die door beide
partijen (boekhoudkundig) als lening verantwoord moet
worden. In beginsel gelden de voor herverzekering gestelde regels ook voor financiële herverzekering. De
richtlijn biedt lidstaten in artikel 45 evenwel de mogelijkheid om ten aanzien van bepaalde aspecten regels
te stellen die afwijken van de regels voor «gewone»
herverzekering. Het betreft regels inzake:
verplichte voorwaarden die in alle gesloten overeenkomsten moeten worden opgenomen;
deugdelijke administratieve procedures en boekhoudprocedures, adequate interne controlemechanismen en
vereisten op het gebied van risicobeheer;
boekhoudeisen, alsmede prudentiële en statistische
informatie-eisen;
technische voorzieningen die adequaat, betrouwbaar
en objectief zijn;
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– belegging in activa om de technische voorzieningen te
dekken; en
– solvabiliteitsmarge. Voorgesteld wordt geen speciale
regels inzake bovenstaande onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering rondom financiële herverzekeringsvormen in te voeren aangezien de huidige regels vooralsnog voldoende houvast lijken te bieden om
adequaat toezicht te kunnen houden op de beheersing
van de aan financiële herverzekering gerelateerde inherente risico’s. Een en ander leidt ertoe dat de herverzekeringsvorm financiële herverzekering, die slechts
incidenteel wordt toegepast, en het daarop betrekking
hebbende artikel 45 in de richtlijn niet nopen tot aanpassingen van de wet. Zou in de toekomst toch worden
besloten tot speciale regels betreffende financiële herverzekering, dan behoeft de wet niet te worden aangepast. Deze speciale regels kunnen in het Besluit prudentiële regels Wft worden neergelegd.
– entiteiten voor risico-acceptatie: Op het terrein van de
herverzekering komen zogeheten «special purpose
reinsurance vehicles» of «special purpose vehicles»
voor, welke laatste term in de richtlijn wordt gebruikt. In
het wetsvoorstel wordt hiervoor de term «entiteit voor
risicoacceptatie» gehanteerd, dat betrekking heeft op
een volledig gefinancierde onderneming die louter
wordt gebruikt om specifieke verzekeringsrisico’s af te
dekken op de kapitaalmarkt. De entiteit voor risicoacceptatie, meestal opgericht door een levensverzekeraar, schadeverzekeraar of herverzekeraar, geeft vermogenstitels uit, waarvan het rendement is gekoppeld
aan het verwachte schadeverloop van de gebundelde
verzekeringsrisico’s. Indien de risico-overdracht betrekking heeft op natuurrisico’s worden vermogenstitels,
veelal obligaties, ook wel «catastrophe bonds» of «cat
bonds» genoemd. Wanneer het nauwkeurig omschreven risico zich heeft verwezenlijkt, betaalt de entiteit
voor risicoacceptatie eerst aan haar eigen verzekerden
en pas daarna gaat zij over tot het terugbetalen van
bedoelde leningen, geheel of gedeeltelijk, afhankelijk
van hoeveel zij nog heeft. De overneming van de verzekerde risico’s ligt aldus tussen de activiteiten van een
herverzekeraar en die van een kredietinstelling in. Deze
weg wordt voornamelijk gebruikt bij risico’s die weinig
voorkomen maar wel, àls ze voorkomen, grote schade
aanrichten. In de richtlijn is de techniek van de entiteit
voor risico-acceptatie niet gedefinieerd als een vorm
van herverzekering. De richtlijn laat lidstaten vrij te besluiten al dan niet entiteiten voor risico-acceptatie toe te
staan. De richtlijn schrijft evenwel in artikel 46 voor dat,
indien een lidstaat besluit entiteiten voor risicoacceptatie toe te staan, die lidstaat een vergunning
voor markttoetreding eist, en dat die lidstaat regels stelt
ten aanzien van:
– de reikwijdte van de vergunning;
– de verplichte voorwaarden die in alle gesloten overeenkomsten moeten voorkomen;
– de betrouwbaarheid en adequate beroepskwalificaties
van de personen die de entiteit voor risico-acceptatie
leiden;
– betrouwbaarheids-en deskundigheidseisen voor aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelne-
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ming in de entiteit voor risicoacceptatie;
– deugdelijke administratieve procedures en boekhoudprocedures, adequate interne controlemechanismen en
vereisten op het gebied van risicobeheer;
– boekhoudeisen, alsmede prudentiële en statistische
informatie-eisen;
en
– solvabiliteitseisen. Voor zover bekend komen op dit
moment geen entiteiten voor risicoacceptatie voor in
Nederland. Om wel de mogelijkheid te bieden dat van
entiteiten voor risico-acceptatie gebruik wordt gemaakt,
wordt voorgesteld om regels dienaangaande te introduceren. De prudentiële eisen zullen lichter zijn dan die
welke aan herverzekeraars worden gesteld, omdat entiteiten voor risico-acceptatie onder andere vanwege de
volledige financiering een lager risicoprofiel hebben dan
de herverzekeraars.129
– tegenover technische voorzieningen staande activa: In
artikel 34, eerste lid, van de richtlijn worden kwalitatieve
eisen gesteld met betrekking tot de belegging van de
activa die tegenover de technische voorzieningen
staan. Het vierde lid van genoemd artikel biedt de lidstaten daarenboven de mogelijkheid kwantitatieve eisen te stellen. Voorgesteld wordt om geen extra eisen
te stellen aan de herverzekeraar.
– insolventie: Herverzekeraars vallen niet onder de richtlijn betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen. Zij vallen evenmin onder de Insolventieverordening,130 aangezien daarvan alle verzekeraars zijn uitgesloten. De richtlijn herverzekering
geeft slechts het verbod in nationale liquidatieprocedures onderscheid te maken tussen enerzijds vorderingen
die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn gesloten
door een bijkantoor of in het kader van het vrij verkeer
van diensten en anderzijds vorderingen die voortvloeien uit andere herverzekeringsovereenkomsten van de
insolvente herverzekeraar. Voorgesteld wordt dat de artikelen betreffende de noodregeling van toepassing
worden verklaard op herverzekeraars, met twee uitzonderingen. In de eerste plaats kan een herverzekeraar
met zetel buiten Nederland worden onderworpen aan
een territoriale procedure indien hij een in Nederland
gelegen bijkantoor heeft. De op grond van richtlijn nr.
2001/17/EG geldende onmogelijkheid om verzekeraars
te onderwerpen aan een territoriale procedure, geldt
niet voor herverzekeraars. Indien een territoriale procedure in Nederland wordt geopend, geldt niet de Insolventieverordening, maar artikel 2, vierde lid, Faillissementswet. Of andere staten de opening van een dergelijke procedure erkennen, hangt af van het nationale
recht van die staten. De tweede uitzondering is dat de
rangregeling van vorderingen op een verzekeraar, opgenomen in artikel 3:198 Wft, niet geldt ingeval een
herverzekeraar is onderworpen aan de noodregeling.
Deze voorrangsregeling is bedoeld om polishouders
van een directe verzekeraar te beschermen. Bij herverzekeraars is de wederpartij altijd een professionele par129
130

Zie ook de artikelsgewijze toelichting, bij de toelichting op de
definitie van «entiteit voor risico-acceptatie».
Verordening EG nr. 1346/2000.
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tij, zodat deze bescherming niet nodig is. Artikel 3:198
behoeft hiervoor niet te worden aangepast: in het artikel
wordt niet het woord «verzekeraar» gebruikt, maar
«schadeverzekeraar», «levensverzekeraar» en «naturauitvaartverzekeraar».
– opvangregeling
De bepalingen die betrekking hebben op de opvang
van in problemen verkerende levensverzekeraars worden niet uitgebreid tot herverzekeraars, ook niet tot levensherverzekeraars. De wederpartij van een herverzekeraar is niet een consument die bescherming behoeft. Zelfs indien een levensherverzekeraar in financiele problemen zou geraken, dan nog ondervindt de
consument daar niet of nauwelijks direct nadeel van.
Indien immers zijn levensverzekeraar in de problemen
zou raken als gevolg van de problemen van de levensherverzekeraar, dan zal die levensverzekeraar worden
opgevangen door een opvanginstelling.
– verzekeringnemer
Het begrip «verzekeringnemer» is nu niet gedefinieerd,
en dat blijft ook zo.De directe verzekeraars die een
overeenkomst van herverzekering sluiten,worden op
hun beurt «verzekeringnemer». Uit de context is steeds
duidelijk wat onder «verzekeringnemer» wordt verstaan; zie als voorbeeld de definitie van «premie».
– in andere staten gelegen bijkantoren van herverzekeraars met zetel in Nederland In het wetsvoorstel zijn
geen bepalingen opgenomen betreffende het uitoefenen door een herverzekeraar met zetel in Nederland
van zijn bedrijf door middel van een bijkantoor of
dienstverrichting in een andere staat. Wat betreft bijkantoren en dienstverrichting in andere lidstaten van de
Europese Unie bevat de richtlijn slechts twee artikelen
betreffende het recht van vestiging en het vrij verrichten
van diensten, te weten de artikelen 47 en 48. Deze artikelen schrijven niet voor dat eisen worden gesteld aan
het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar door
middel van een bijkantoor of dienstverrichting in een
andere lidstaat, dus ook niet een notificatieprocedure.
De Principles Applicable to the Supervision of International Insurers and Insurance Groups and Their CrossBorder Business Operations (Insurance Concordat) van
de International Association of Insurance Supervisors
(ook: IAIS), opgesteld in december 1999, spelen geen
rol. Deze beginselen hebben betrekking op het toezicht
op grensoverschrijdende activiteiten van directe verzekeraars. In punt 3 van de Introduction van deze Principles worden herverzekeraars uitdrukkelijk van de werking van deze beginselen uitgesloten.
Dat geen bepalingen worden voorgesteld met betrekking tot het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar door middel van een bijkantoor of dienstverrichting
in een andere staat, betekent overigens niet dat DNB in
het geheel geen zicht zou hebben op grensoverschrijdende activiteiten van herverzekeraars met zetel in Nederland. Uit de staten die periodiek door herverzekeraars aan DNB moeten worden overgelegd, wordt het
DNB kenbaar welke grensoverschrijdende activiteiten
door een herverzekeraar worden ondernomen.
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Kamerstuk 31 131, nr. 8
Ten aanzien van de gevolgen voor consumenten vroegen
de leden van de PvdA-fractie zich af in hoeverre consumenten in hun polisvoorwaarden iets zullen merken van de
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel.
Herverzekeraars sluiten verzekeringsovereenkomsten met
verzekeraars, niet met consumenten. De voorwaarden in
polissen die gelden tussen de directe verzekeraars hun
cliënten zullen dan ook niet rechtstreeks worden beïnvloed
door de inwerkingtreding van de wet. Overigens bestaat
deze groep «cliënten» niet alleen uit consumenten in de zin
van de Wft, maar ook uit personen die handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. De harmonisatie van
toezicht op herverzekeraars zal naar verwachting wel indirect gevolgen hebben voor deze cliënten. Herverzekering
ondersteunt immers directe verzekering: het vergemakkelijkt een ruimere spreiding van risico’s van directe verzekeraars, stelt hun in staat de mogelijkheden inzake de uitoefening van het verzekeringsbedrijf en het bieden van verzekeringsdekking uit te breiden en hun kapitaalkosten te
verlagen, en het draagt bij aan de financiële stabiliteit van
de markten van directe verzekering.
Thans is er geen harmonisatie. In sommige lidstaten staan
herverzekeraars niet onder toezicht. In sommige andere
lidstaten staan zij wel onder toezicht, maar binnen deze
categorie lidstaten verschilt het toezicht per lidstaat. Dat
leidt tot onnodig hoge kosten. Deze kosten berekenen de
herverzekeraars door aan de directe verzekeraars, die op
hun beurt deze kosten weer verdisconteren in de premies
die door hun cliënten worden voldaan. Harmonisatie van
toezicht op herverzekeraars zal leiden tot lagere kosten.
Voorts geldt dat wanneer harmonisatie ertoe leidt dat bepaalde risico’s eenvoudiger of goedkoper kunnen worden
herverzekerd, de categorie risico’s waarvan de verzekering
door directe verzekeraars aan het aspirant-cliënten wordt
aangeboden, zal worden uitgebreid.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Tevens verzocht de commissie de regering aan te geven
welke categorieën risico’s voor (aspirant-)cliënten naar
verwachting kunnen worden uitgebreid als gevolg van het
toezicht op herverzekeraars in Nederland.
De laatste zin van het antwoord (Voorts geldt dat wanneer
harmonisatie ertoe leidt dat bepaalde risico’s eenvoudiger
of goedkoper kunnen worden herverzekerd, de categorie
risico’s .... zal worden uitgebreid) is helaas ongelukkig
geformuleerd. Ter verduidelijking het volgende. Mijn reactie
gold primair voor de situatie waarin de directe verzekeraar
toegang heeft tot een goed ontwikkelde en goed gekapitaliseerde herverzekeringsmarkt, waarop hij tegen acceptabele en concurrerende voorwaarden en tarieven door hem
geaccepteerde – grote of moeilijk verzekerbare – risico’s
kan herverzekeren. En daarmee kan een directe verzekeraar dit soort risico’s makkelijker verzekeren. Niet alleen de
mogelijkheid van herverzekeren is daarbij van belang: de
directe verzekeraar kan daarbij ook gebruik maken van de
bij de herverzekeraar beschikbare expertise en kennis. Het
belang van herverzekeren beperkt zich overigens niet
alleen tot grote of moeilijk verzekerbare risico’s. Een goed
ontwikkelde en goed gekapitaliseerde herverzekerings-
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markt biedt voor de directe verzekeraar ook de mogelijkheid om een adequaat risicobeheer te voeren.
De introductie in de Europese Unie van een geharmoniseerd toezicht op herverzekeraars draagt bij aan het realiseren en in stand houden van een goed ontwikkelde en
goed gekapitaliseerde herverzekeringsmarkt in de Europese Unie. Daarmee kan het voor directe verzekeraars eenvoudiger worden moeilijk verzekerbare risico’s te verzekeren. De laatste zin van het antwoord had dus moeten luiden: Voorts geldt dat wanneer harmonisatie ertoe leidt dat
bepaalde risico’s eenvoudiger of goedkoper kunnen worden herverzekerd, die categorie risico’s waarvan de verzekering door directe verzekeraars aan aspirant-cliënten
wordt aangeboden, goedkoper kan geschieden of de dekking kan worden uitgebreid.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de PvdA-fractie waren geïnteresseerd in
hoeverre deze richtlijn een grotere risicospreiding bij verzekeraars mogelijk maakt. Graag zagen zij dat bij het antwoord op deze vraag de huidige kredietcrisis wordt betrokken wat betreft het effect op oorzaken en gevolgen van
deze richtlijn op een dergelijke crisis.
Met betrekking tot de vraag over in hoeverre deze richtlijn
een grotere risicospreiding bij verzekeraars mogelijk maakt,
wordt verwezen naar het antwoord op de vraag van deze
leden over in hoeverre consumenten in hun polisvoorwaarden iets zullen merken van de inwerkingtreding van het
onderhavige wetsvoorstel. Hieraan voeg ik nog toe dat in
Nederland tot dusverre geen direct toezicht betond op
herverzekeraars en er dus ook geen directe belemmeringen betonden voor herverzekeraars om in Nederland werkzaam te zijn. Nu er in Nederland geen direct toezicht op
herverzekeraars is, kunnen herverzekeraars met zetel in
Nederland dus beleggen volgens hun eigen regels. In die
staten waar wel toezicht op herverzekeraars bestaat, kunnen regels bestaan met betrekking tot het beleggingsbeleid
van de waarden die tegenover de technische voorzieningen
staan. Die regels kunnen overigens ook gelden voor herverzekeraars met zetel in Nederland indien zij in een dergelijke staat actief zijn door middel van een bijkantoor.
De richtlijn schrijft als beleggingseis voor dat herverzekeraars het prudent person beginsel hanteren voor de belegging van die waarden. Dit beginsel wil zeggen dat een
herverzekeraar moet beleggen «als een goede huisvader»,
wat betekent dat slechts een klein deel van de beleggingen
in risicovolle beleggingsproducten mag plaatsvinden. Verwacht mag worden dat prudente herverzekeraars dit ook
zonder deze richtlijn al doen en deden. De mogelijkheden
voor (her)verzekeraars om te beleggen in de hier bedoelde
slechte leningen verandert naar verwachting niet of nauwelijks. Voorts is het van belang op te merken dat de kredietcrisis zich hoofdzakelijk heeft afgespeeld op de (interbancaire) korte termijn geldmarkt. Ondanks dat het beleggingsresultaat beïnvloed kan worden door onrust op financiële
markten, zijn (her)verzekeraars hier minder gevoelig voor.
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§ 2.2.2a.1. Vergunningplicht en -eisen
voor herverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:26a131
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
het bedrijf uit te oefenen van herverzekeraar.
2. Het bedrijf van herverzekeraar wordt onderscheiden in de activiteiten levensherverzekering, natura-uitvaartherverzekering
en schadeherverzekering.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars of schadeverzekeraars voor zover
zij het bedrijf van herverzekeraar uitoefenen in de activiteit levensherverzekering,
natura-uitvaartherverzekering,
onderscheidenlijk schadeherverzekering.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Met betrekking tot artikel 2:26a wordt het volgende opgemerkt. Het wetsvoorstel introduceert een vergunningplicht
voor herverzekeraars. Met het woord «daartoe» is beoogd
tot uitdrukking te brengen dat de vergunning speciaal moet
zijn toegesneden op herverzekering. Met het eerste lid
wordt artikel 3, eerste alinea, van de richtlijn geïmplementeerd. Met het tweede lid wordt artikel 4, tweede lid, eerste
alinea, van de richtlijn geïmplementeerd. In dat artikel wordt
bepaald dat de vergunning wordt verleend voor «schadeherverzekeringsactiviteiten, levensherverzekeringsactiviteiten of alle soorten herverzekeringsactiviteiten». Deze formulering moet in de eerste plaats zo worden begrepen dat
het mogelijk is dat de herverzekeraar zowel het bedrijf van
levensherverzekeraar als het bedrijf van schadeherverzekeraar uitoefent. Dat is toegestaan wanneer de vergunning
dat vermeldt. Dit is in zoverre anders bij directe verzekeraars, dat directe verzekeraars ingevolge artikel 2:28 hetzij
levensverzekeraar hetzij schadeverzekeraar dienen te zijn.
In de tweede plaats moet de formulering in de richtlijn zo
worden begrepen dat er naast levensherverzekeringsactiviteiten en schadeherverzekeringsactiviteiten nog andere
herverzekeringsactiviteiten voorstelbaar zijn. Dat zou het
geval kunnen zijn bij de bijzondere herverzekeringstypen
finite en special purpose vehicle. Voorts is een andere herverzekeringsactiviteit de natura-uitvaartherverzekering. Er
is niet voor gekozen de bij directe verzekeraars gebruikelijke term «branche» over te nemen. In plaats daarvan wordt
de term «herverzekeringsactiviteit» gebruikt. De herverzekeringsactiviteiten die voorstelbaar zijn naast levensherverzekeringsactiviteiten en schadeherverzekeringsactiviteiten, kunnen uiteenlopend van aard zijn. Hierdoor kunnen zij
131

De grandfathering clause van Artikel III van de Implementatiewet Herverzekeringsrichtlijn (Stb. 2008, nr. 333) voorzag
erin dat herverzekeraars die onmiddellijk voorafgaand aan 10
december 2005 een zetel in Nederland hadden van rechtswege een vergunning kregen. Uiterlijk op 10 december 2008
moest hij dan aan de wettelijke eisen voldoen (red.).
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moeilijk in de wet worden ingedeeld in branches. In dit
verband zij erop gewezen dat de richtlijn geen bijlage met
branches bevat, in tegenstelling tot de richtlijn levensverzekering en de eerste richtlijn schadeverzekering. Het spreekt
voor zich dat een herverzekeraar alleen die herverzekeringsactiviteiten mag uitoefenen die in de vergunning zijn
vermeld. Wil hij de uitoefening van zijn bedrijf uitbreiden
met herverzekeringsactiviteiten die niet in de vergunning
zijn vermeld, dan zal hij een wijziging van de vergunning
moeten aanvragen. Het onderscheid tussen de verschillende typen herverzekeringsactiviteiten is eveneens van belang voor uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar
door een directe verzekeraar. Zie in dit verband artikel
3:36, tweede lid (nieuw), dat erop neerkomt dat degene die
het bedrijf van directe schadeverzekeraar uitoefent zonder
vergunning daarnaast op het terrein van herverzekeringsactiviteiten slechts het bedrijf van schadeherverzekeraar
mag uitoefenen; mutatis mutandis geldt hetzelfde voor directe levensverzekeraars en directe natura-uitvaartverzekeraars. Het derde lid dient te worden gelezen in verband met
het eerste lid. In het eerste lid is het verbod opgenomen om
zonder vergunning het bedrijf van herverzekeraar uit te
oefenen. Op grond van het derde lid is dit verbod niet
gericht tot directe verzekeraars. Met andere woorden: een
directe verzekeraar die het bedrijf van herverzekeraar
wenst uit te oefenen, behoeft daarvoor niet een aparte herverzekeringsvergunning. Deze uitzondering geldt slechts
voor zover het type herverzekeringsactiviteit correspondeert met het type directe verzekeringsbedrijf. Met andere
woorden: levensverzekeraars behoeven geen aparte vergunning voor levensherverzekering, en mutatis mutandis
geldt hetzelfde voor naturauitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars. Zie ook de toelichting op artikel 3:36, eerste
lid, laatste volzin.
Artikel 2:26b
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:26a, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de be-

© R.E. Batten januari 2020

drijfsvoering;
g. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal leden van de
raad van commissarissen;
h. artikel 3:20, met betrekking tot de
rechtsvorm;
i. artikel 3:53, eerste tot en met vierde lid,
met betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
j. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit; en
k. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar.132
2. Indien de aanvraag een herverzekeraar
met zetel in Nederland betreft waarin een
gekwalificeerde deelneming wordt gehouden, verleent de Nederlandsche Bank, onverminderd het eerste lid, een vergunning
indien de houder van de gekwalificeerde
deelneming een verklaring van geen bezwaar overeenkomstig artikel 3:95, tweede
lid, heeft aangevraagd, en de Nederlandsche Bank van oordeel is dat voldaan is
aan het bepaalde ingevolge de artikelen
3:99 tot en met 3:101 met betrekking tot
de verklaring van geen bezwaar.
3. De aanvraag geschiedt onder vermelding
van de herverzekeringsactiviteit, en onder
opgave van bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g of k, indien de aanvrager aantoont
dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Als toelichting op artikel 2:26b diene het volgende. In het
eerste lid worden de voorschriften genoemd waaraan moet
worden voldaan voor het verkrijgen van een vergunning. Bij
het redigeren van deze bepaling is de systematiek van
vergelijkbare bepalingen gevolgd, in het bijzonder die van
artikel 2:31 inzake directe verzekeraars. Telkens wordt
verwezen naar de materiële inhoud van de vereisten die
zijn opgenomen in de bepalingen betreffende het lopend
toezicht in het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Net als bij vergelijkbare bepalingen is daarbij de
gedachte geweest dat het omslachtig zou zijn de materiële
vereisten twee keer op te nemen. De materiële vereisten
zijn opgenomen in het Deel prudentieel toezicht financiële
ondernemingen, aangezien aan de bepalingen in dat deel
132

Een voetnoot die – waarschijnlijk per ongeluk – in kamerstuk
31.131, nr. 2 staat luidt: “Nog niet opgenomen: «verplichte
voorwaarden die in alle afgesproken contracten moeten voorkomen» (zie art. 46 lid 2, 2e gedachtestreepje). Aan DNB gevraagd wat voor eisen daaraan gesteld zouden moeten worden.” (red.)
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voortdurend moet worden voldaan, terwijl de vergunningaanvraag eenmalig is.
In onderdeel a wordt voorgeschreven dat de personen die
het dagelijks beleid van de herverzekeraar bepalen deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf
van herverzekeraar. Hiermee wordt artikel 6, onderdeel d,
van de richtlijn geïmplementeerd.
In onderdeel b wordt voorgeschreven dat de personen die
het beleid bepalen of mede bepalen betrouwbaar zijn.
Hiermee wordt eveneens artikel 6, onderdeel d, van de
richtlijn geïmplementeerd. In onderdeel c wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar een adequaat beleid voert
dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt. Hiermee
wordt artikel 15, vierde lid, van de richtlijn geïmplementeerd. In onderdeel d zijn twee voorschriften opgenomen. In
de eerste plaats wordt voorgeschreven dat het dagelijks
bestuur uit tenminste twee natuurlijke personen bestaat,
een uitvloeisel van het zogeheten vier-ogenbeginsel. Hiermee is aangesloten bij de regeling betreffende directe
verzekeraars in artikel 3:15. Noch in de richtlijnen betreffende directe verzekeraars, noch in de richtlijn herverzekering is dit voorschrift opgenomen. Zij is wel opgenomen in
de richtlijn banken. Reeds in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf was het voorschrift opgenomen dat het vierogenbeginsel ook voor directe schadeverzekeraars gold.
Dit voorschrift is een gevolg van een amendement133. Het
idee daarachter was – en is – dat een extra invulling van de
collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur gewenst
is, gelet op de grote geldsommen die bij banken en verzekeraars aan de orde zijn. Dat geldt ook voor herverzekeraars.
Het tweede voorschrift dat in onderdeel d is opgenomen is
het voorschrift dat het dagelijks bestuur zijn werkzaamheden in verband met de bepaling van het dagelijks beleid
van de herverzekeraar vanuit Nederland uitoefent. Dit
voorschrift lijkt, aldus geformuleerd, niet te zijn opgenomen
in de richtlijn maar dat is slechts schijn. In artikel 8 van de
richtlijn wordt in de Nederlandstalige versie voorgeschreven
dat het hoofdkantoor zich in de lidstaat van de statutaire
zetel bevindt. In de Engelstalige versie is bepaald dat de
«head offices» in de lidstaat van de statutaire zetel moeten
zijn. In de richtlijn levensverzekering wordt in de Engelstalige versie in artikel 6, derde lid, eveneens voorgeschreven
dat de «head offices» in de lidstaat van de statutaire zetel
zijn, een begrip dat in de Nederlandstalige versie is uitgedrukt met «hoofdbestuur». In de richtlijn herverzekering is
hetzelfde bedoeld als in de richtlijn levensverzekering. Het
voorschrift dat de personen die het dagelijks beleid van de
herverzekeraar bepalen hun werkzaamheden in verband
daarmee vanuit Nederland uitoefenen, is dan ook een
vereiste die rechtstreeks uit de richtlijn voortvloeit en niet
verder gaat dan de richtlijn.
In onderdeel e wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar niet is verbonden met personen in een formele of
feitelijke zeggenschapsstructuur die in zodanige mate
ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan
vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op die
herverzekeraar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan
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artikel 7, eerste en tweede lid, van de richtlijn.
In onderdeel f wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar
de bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een beheerste
en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hiermee
wordt artikel 15, vierde lid, van de richtlijn geïmplementeerd.
In onderdeel g wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar de rechtsvorm van een naamloze vennootschap,
onderlinge waarborgmaatschappij of Europese vennootschap heeft. Hiermee wordt artikel 5, eerste lid, van de
richtlijn uitgevoerd.
In onderdeel h wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar een minimum eigen vermogen heeft. De omvang
daarvan zal worden vastgesteld bij algemene maatregel
van bestuur, in concreto in het Besluit prudentiële regels
Wft. Hiermee wordt artikel 6, onderdeel c, van de richtlijn
geïmplementeerd.
In onderdeel i wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar
over voldoende solvabiliteit beschikt. De verplichting om dit
voorschrift op te nemen kan worden afgeleid uit de artikelen 6, onderdeel c, en 40, eerste lid, van de richtlijn, en is in
overeenstemming met de voorschriften die gelden voor de
aanvragers van een vergunning voor het uitoefenen van
het directe verzekeringsbedrijf op grond van artikel 2:31,
eerste lid, aanhef en onderdeel i.
In onderdeel j wordt voorgeschreven dat de herverzekeraar
het boekjaar gelijk doet lopen met het kalenderjaar. Dit is
reeds gebruikelijk voor herverzekeraars met zetel in Nederland. Het voorschrift vloeit niet voort uit de richtlijn. Het
geldt ook voor de aanvrager van een vergunning voor het
uitoefenen van het directe verzekeringsbedrijf: zie artikel
2:31, eerste lid, onderdeel j.
In het tweede en derde lid wordt een regeling gegeven voor
het geval waarin op het moment van de aanvraag een
derde een gekwalificeerde deelneming heeft in de herverzekeraar of entiteit voor risico-acceptatie. De regeling is
overgenomen uit artikel 2:31, derde en vierde lid. In verband met de introductie van toezicht op herverzekeraars
wordt ook artikel 3:97 aangepast. Met betrekking hiertoe
wordt het volgende opgemerkt. De artikelen 12 en 19 van
de richtlijn bevatten een regeling betreffende gekwalificeerde deelnemingen die identiek is aan de regeling in de
richtlijnen inzake de directe verzekeraars. Het ligt voor de
hand de regeling inzake gekwalificeerde deelnemingen in
herverzekeraars op dezelfde wijze te implementeren als de
wijze waarop de regeling inzake gekwalificeerde deelnemingen in directe verzekeraars is geïmplementeerd.
Met het vierde lid wordt het slot van artikel 4, tweede lid,
eerste alinea, van de richtlijn geïmplementeerd. Uit die
bepaling kan worden afgeleid dat de aanvrager van een
vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar moet vermelden waarvoor hij de vergunning
aanvraagt: levensherverzekering, schadeherverzekering of
nog een andere soort herverzekering. Voorts wordt in het
vierde lid de grondslag gegeven voor het uitwerken bij
algemene maatregel van bestuur van de gegevens die bij
de aanvraag van de vergunning moeten worden overgelegd. Het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen
Wft zal daartoe worden aangevuld met bepalingen betreffende herverzekering.
In het vijfde lid wordt DNB de bevoegdheid gegeven onthef-
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fing te verlenen van bepaalde vereisten. Het betreft de
voorschriften inzake het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, het minimum aantal personen dat
het dagelijks beleid bepaalt, de plaats van waaruit die
personen hun werkzaamheden verrichten, de inrichting van
de bedrijfsvoering, het minimum eigen vermogen, de solvabiliteit en het boekjaar. Het betreft zogenaamde lichte
ontheffingen: de vergunningplicht blijft in stand, maar ook
indien aan bepaalde vergunningeisen niet is voldaan kan
de vergunning toch worden verleend, indien voor deze
eisen ontheffing is verleend. Voor de goede orde wordt
erop gewezen dat de opsomming van voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een vergunning te krijgen
niet identiek is aan die in artikel 2:31, vijfde lid. De opsomming in artikel 2:26b, vijfde lid, is de correcte; aanpassing
van artikel 2:31 zal te zijner tijd worden voorgesteld bij een
reparatiewetsvoorstel.
Kamerstuk 31.131, nr. 11
Deze wijziging houdt verband met het volgende. In artikel
2:26b werd bepaald dat in het kader van markttoetreding
ontheffing kan worden verleend met betrekking tot het voorschrift betreffende het minimum eigen vermogen. Tijdens
lopend toezicht kan evenwel geen ontheffing worden verleend met betrekking tot dat voorschrift. Deze inconsistentie wordt nu opgeheven door de ontheffingsmogelijkheid in
het kader van de markttoetreding te laten vervallen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager ook te voldoen aan het bepaalde in artikel 3:19, eerste lid, van de
Wft. Artikel 3:19, eerste lid, van de Wft is echter ten onrechte niet opgenomen in artikel 2:26b, eerste lid, van de Wft.
Het eerste onderdeel herstelt deze omissie. De wijziging in
het tweede onderdeel vloeit voort uit de eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging.
Kamerstuk 32 292 Nr. 3
Deze wijziging betreft de aanpassing van artikel 3:97. Zie
hiervoor de toelichting bij art. 2:2.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De bepaling betreffende het boekjaar is opgenomen in
artikel 3:70, eerste lid. Het tweede lid van dat artikel bevat
een ontheffingsbevoegdheid en hoort derhalve niet in
artikel 2:26b, eerste lid, onderdeel k, thuis.

§ 2.2.2a.2. Bijkantoren van en verrichting van diensten door herverzekeraars
met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:26c
1. Een herverzekeraar met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het uitoefenen
van zijn bedrijf vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland
indien hij een door de toezichthoudende
instantie van die lidstaat daartoe verleende vergunning heeft.
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2. Artikel 1:107, tweede lid, is niet van toepassing.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Met betrekking tot artikel 2:26c wordt het volgende opgemerkt. De richtlijn bevat niet een regeling voor notificatie.
Met andere woorden, in het geval waarin een herverzekeraar met zetel in een lidstaat het voornemen heeft in een
andere lidstaat actief te zijn, behoeft de toezichthoudende
instantie van die andere lidstaat niet van dat voornemen in
kennis te worden gesteld, noch in het geval van een in de
andere lidstaat te openen bijkantoor, noch in het geval van
dienstverrichting naar die andere lidstaat. Voor zover hier
van belang betekent dit dat een herverzekeraar met zetel in
een andere lidstaat zijn bedrijf mag uitoefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door middel van dienstverrichting naar Nederland zonder dat DNB daarvan in kennis
behoeft te zijn gesteld, noch rechtstreeks door de desbetreffende herverzekeraar, noch door tussenkomst van de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van
de herverzekeraar.
Met het woord «daartoe» is mede tot uitdrukking gebracht
dat de herverzekeraar in Nederland alleen die activiteiten
mag uitoefenen waarvoor de vergunning is verleend. Is de
vergunning bijvoorbeeld beperkt tot levensherverzekering,
dan is het de herverzekeraar niet toegestaan in Nederland
ook het bedrijf van schadeherverzekering uit te oefenen.
Door het achterwege laten van de eis dat een notificatieprocedure wordt gevolgd, wordt een stijging van administratieve lasten vermeden. Bovendien behoeft de herverzekeraar niet te wachten totdat bepaalde termijnen zijn verstreken.
In het tweede lid wordt bepaald dat artikel 1:107, tweede
lid, niet van toepassing is. Op grond van artikel 1:107,
tweede lid, onderdeel a, onder 3°, dient de registerhouder
zorg te dragen voor inschrijving van financiële ondernemingen waaraan het «anderszins ingevolge deze wet is toegestaan (...) door middel van dienstverrichting naar Nederland
hun bedrijf uit te oefenen». Zonder buitentoepassingverklaring van artikel 1:107, tweede lid, zou de herverzekeraar
met zetel in een andere lidstaat die diensten verricht naar
Nederland ingeschreven dienen te worden in het register.
Dit is alleen dan mogelijk wanneer de desbetreffende herverzekeraar DNB in kennis stelt van de dienstverrichting.
Het opleggen van een dergelijke verplichting zou in strijd
met de richtlijn zijn.

§ 2.2.2a.3. Bijkantoor en verrichten van
diensten door herverzekeraars met zetel
in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:26d
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden zonder een
daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van
herverzekeraar uit te oefenen.
2. Het bedrijf van herverzekeraar wordt onderscheiden in de activiteiten levensherverzekering, natura-uitvaartherverzekering
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en schadeherverzekering.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
herverzekeraars met zetel in een door Onze Minister aan te wijzen staat waar toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van
herverzekeraar wordt uitgeoefend dat in
voldoende mate waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze Minister worden
ingetrokken.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. levensverzekeraars die een vergunning
hebben als bedoeld in artikel 2:40 voor
de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor, voor zover zij
het bedrijf van herverzekeraar uitoefenen in de activiteit levensherverzekering;
b. natura-uitvaartverzekeraars met zetel in
een aangewezen staat of die een vergunning hebben als bedoeld in artikel
2:50 voor de uitoefening van het bedrijf
van natura-uitvaartverzekeraar, voor
zover zij het bedrijf van herverzekeraar
uitoefenen in de activiteit natura-uitvaartherverzekering; en
c. schadeverzekeraars die een vergunning hebben als bedoeld in artikel 2:40
voor de uitoefening van schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor, voor zover zij het bedrijf
van herverzekeraar uitoefenen in de activiteit van schadeherverzekering.
5. Een besluit tot aanwijzing van een staat,
bedoeld in het derde lid, en de intrekking
daarvan, worden bekendgemaakt in de
Staatscourant.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Artikel 2:26d is van toepassing op herverzekeraars met
zetel in een staat die geen lidstaat is die hun bedrijf willen
uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De
materie betreffende herverzekeraars met zetel in staat die
geen lidstaat is die hun bedrijf willen uitoefenen vanuit een
in de Europese Unie gelegen bijkantoor wordt niet inhoudelijk door de richtlijn bestreken. Het enige dat de richtlijn
bepaalt is dat lidstaten op herverzekeraars die hun hoofdkantoor buiten de Gemeenschap hebben geen bepalingen
toepassen die leiden tot een gunstiger behandeling dan die
welke geldt voor herverzekeraars die hun hoofdkantoor in
die lidstaat hebben: artikel 49. Derhalve is het aan het
nationale recht van de lidstaten overgelaten om dit onderwerp te regelen.
Hoofdregel is dat een herverzekeraar met zetel in een staat
die geen lidstaat is een vergunning moet hebben voor het
uitoefenen van zijn bedrijf vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor. Deze hoofdregel is neergelegd in het eerste lid.
Op deze regel wordt in het derde lid een belangrijke uitzondering gemaakt voor herverzekeraars met zetel in een staat
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die door de Minister van Financiën is aangewezen als een
staat met adequaat toezicht. Met andere woorden: op
herverzekeraars die hun zetel hebben in een staat die geen
lidstaat is, welke staat is aangewezen door de Minister van
Financiën, volgens bij algemene maatregel van bestuur te
stellen regels, is het verbod om zonder vergunning vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van herverzekeraar uit te oefenen, niet van toepassing. Alleen die
staten waar een toezichtstelsel bestaat dat in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die
deze wet beoogt te beschermen, komen voor aanwijzing in
aanmerking. Hiermee wordt aangesloten bij de systematiek
die wordt gevolgd ten aanzien van clearinginstellingen en
natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland.
Een verschil is dat clearinginstellingen en naturauitvaartverzekeraars in het geheel geen onderwerp vormen van
communautaire regelgeving, dus ook niet indien zij hun
zetel in een andere lidstaat hebben. Ten aanzien van clearinginstellingen en naturauitvaartverzekeraars kunnen dus
ook andere lidstaten worden aangewezen, hetgeen ten
aanzien van clearinginstellingen ook is gebeurd. Ten aanzien van herverzekeraars geldt dat het uitoefenen door een
herverzekeraar met zetel in de ene lidstaat van zijn bedrijf
vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor wel
wordt bestreken door de richtlijn. De systematiek van het
aanwijzen van staten met adequaat toezicht betreft slechts
de situaties waarin de desbetreffende herverzekeraar zijn
zetel heeft in een staat die geen lidstaat is. De omstandigheid dat een staat die geen lidstaat is, is aangewezen als
een staat met adequaat clearingtoezicht, betekent niet ipso
facto dat die staat ook wordt aangewezen als een staat met
adequaat toezicht op herverzekeraars. Het is immers voorstelbaar dat het toezicht in een bepaalde staat op het ene
type financiële onderneming wel adequaat is, maar dat het
toezicht in diezelfde staat op een ander type financiële
onderneming niet adequaat is.
In het vierde lid wordt nog een uitzondering gemaakt. Het
betreft directe verzekeraars die hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Zij behoeven
geen aparte herverzekeringsvergunning wanneer zij de
herverzekeringsactiviteit uitoefenen die overeenkomt met
het type directe verzekeringsbedrijf dat zij uitoefenen.
Bijvoorbeeld: een directe schadeverzekeraar met een
vergunning voor de uitoefening van zijn bedrijf vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor behoeft geen aparte herverzekeringsvergunning wanneer hij vanuit dat bijkantoor het
bedrijf van herverzekeraar wil uitoefenen in de activiteit
schadeherverzekering. Deze uitzondering is beperkt tot
degene die een door DNB verleende vergunning heeft voor
de uitoefening van het directe verzekeringsbedrijf door
middel van een in Nederland gelegen bijkantoor. Dit heeft
onder andere als gevolg dat het verbod om zonder een
door DNB verleende vergunning het bedrijf van herverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor uit te oefenen ook geldt voor een directe verzekeraar met zetel in een
staat die geen lidstaat is en zijn bedrijf van directe verzekeraar uitoefent door middel van dienstverrichting naar Nederland, ook wanneer hij in dat kader heeft voldaan aan de
inkennisstellingverplichting in artikel 2:45, eerste lid.
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Kamerstuk 34.100, nr. 3
De wijziging in onderdeel Wa zorgt voor implementatie van
artikel 172 van richtlijn solvabiliteit II (zoals gewijzigd door
artikel 2, onderdeel 42 van de Omnibus II-richtlijn). De
Europese Commissie zal gedelegeerde handelingen vaststellen die criteria bevatten om te bepalen of de solvabiliteitsregeling van een staat die geen lidstaat is gelijkwaardig
is aan de regeling in de richtlijn solvabiliteit II. Daardoor is
er geen ruimte meer om die criteria bij algemene maatregel
van bestuur vast te stellen en dient in artikel 2:26d, derde
lid, Wft de tweede volzin te vervallen.
Artikel 2:26e
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:26d, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat met betrekking tot het bijkantoor zal worden voldaan aan het bepaalde
ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. artikel 3:53, eerste tot en met vierde lid,
met betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
g. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit; en
h. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar,
alsmede dat de aanvrager voldoet aan
artikel 3:24, met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar,
en de uitoefening van die bevoegdheid,
met dien verstande dat voor de toepassing van de onderdelen a tot en met h in
de in die onderdelen genoemde artikelen
voor «een verzekeraar» telkens moet worden gelezen: «het in Nederland gelegen
bijkantoor van een herverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen staat».
2. De aanvraag geschiedt onder opgave van
bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
e, of h, indien de aanvrager aantoont dat
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daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die in de in
het eerste lid genoemde artikelen beogen
te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
In artikel 2:26e wordt bepaald aan welke vereisten een
herverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is
en die zijn bedrijf wil uitoefenen vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor, moet voldoen. De bepaling is de evenknie van artikel 2:26b: hetgeen artikel 2:26b regelt voor
herverzekeraars met zetel in Nederland, regelt artikel 2:26e
met betrekking tot herverzekeraars met zetel in een staat
die geen lidstaat is. De meeste onderdelen behoeven geen
toelichting. Met betrekking tot onderdeel d, dat ziet op het
minimum aantal dagelijksbeleidsbepalers en de plaats van
waaruit zij hun werkzaamheden verrichten, zij het volgende
opgemerkt. Ten aanzien van directe verzekeraars met zetel
in een staat die geen lidstaat is die in Nederland een bijkantoor willen openen is eveneens bepaald dat zij bij de
vergunningaanvraag moeten voldoen aan de vereisten van
artikel 3:15. Ten aanzien van directe verzekeraars is dat
onterecht. Het desbetreffende vereiste geldt immers niet
voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars tijdens het
lopend toezicht, hetgeen verband houdt met de omstandigheid dat aan directe verzekeraars met zetel in een staat die
geen lidstaat is wordt voorgeschreven dat zij een vertegenwoordiger hebben. Ten aanzien van herverzekeraars is
dat anders: daar wordt niet voorgeschreven dat zij een
vertegenwoordiger hebben. Met betrekking tot directe
verzekeraars zal bij gelegenheid worden voorgesteld dit
vereiste te laten vervallen. Zie voor een toelichting op het
tweede en derde lid de toelichting op artikel 2:26b, vierde
en vijfde lid.
Kamerstuk 31.131, nr. 11
Deze wijziging vertoont gelijkenis met de vorige. In artikel
2:26e werd bepaald dat in het kader van markttoetreding
ontheffing kan worden verleend met betrekking tot de voorschriften betreffende minimum eigen vermogen en solvabiliteit. Tijdens lopend toezicht kan evenwel geen ontheffing
worden verleend met betrekking tot die voorschriften. Deze
inconsistentie wordt nu opgeheven door de ontheffingsmogelijkheid in het kader van de markttoetreding te laten
vervallen onderdeel d.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De bepaling betreffende het boekjaar is opgenomen in
artikel 3:70, eerste lid. Het tweede lid van dat artikel bevat
een ontheffingsbevoegdheid en hoort derhalve niet in
artikel 2:26e, eerste lid, onderdeel k, thuis.
Artikel 2:26f
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland vanuit een vestiging in een staat die
geen lidstaat is het bedrijf van herverzekeraar uit te oefenen, tenzij hij de Nederlandsche Bank hiervan kennis geeft en
aantoont dat zal worden voldaan aan het
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bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:24 met betrekking tot de
rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid
tot uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar en de uitoefening van die
bevoegdheid; en
b. artikel 3:57, eerste tot en met vierde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit, met
dien verstande dat voor de toepassing
van dit onderdeel in dat artikel voor
«verzekeraar met zetel in Nederland»
moet worden gelezen: «een herverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen staat».
De herverzekeraar legt daarbij een door de
toezichthoudende instantie van de staat
waar hij zijn zetel heeft afgegeven verklaring over waaruit blijkt dat hij in die staat
bevoegd is tot het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar.
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens.
3. De herverzekeraar kan overgaan tot het
uitoefenen van zijn bedrijf door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland na de mededeling, bedoeld in artikel 2:47, en nadat de verklaring, bedoeld
in het eerste lid, is afgegeven.
4. De herverzekeraar, bedoeld in het eerste
lid, oefent zijn bedrijf door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland
uitsluitend uit in de activiteit tot het uitoefenen waarvan hij in de staat waar hij zijn
zetel heeft bevoegd is.
5. Het eerste lid is niet van toepassing op
herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen
vanuit een vestiging in een op grond van
artikel 2:26d, derde lid, door Onze Minister
aangewezen staat.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Artikel 2:26f regelt de dienstverrichting naar Nederland
door een herverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen
staat. Artikel 49 van de richtlijn schrijft voor dat minimaal
vergelijkbare voorwaarden worden gesteld aan ondernemingen met zetel buiten de Gemeenschap. Bij de implementatie van die bepaling is aangesloten bij artikel 2:45
voor directe verzekeraars.
Kamerstuk 31.131, nr. 11
De wijziging in artikel 2:26f, eerste lid, aanhef, behelst een
verbetering. Zonder deze verbetering zou het artikel betrekking hebben op zowel de dienstverrichting naar Nederland vanuit een staat die geen lidstaat is als de dienstverrichting vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat. Dit
laatste is niet beoogd.
In artikel 2:26f was nog geen bepaling opgenomen met
betrekking tot het verrichten van diensten door een herverzekeraar met zetel in een aangewezen staat. De toevoeging van het vijfde lid aan artikel 2:26f beoogt hierin te
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voorzien. Hierbij is aangesloten bij systematiek van artikel
2:26d, derde lid, die geldt voor herverzekeraars met zetel in
een aangewezen staat die vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor het bedrijf van herverzekeraar uitoefenen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt
aangesloten bij de voorgestelde wijzigingen van artikel
2:45, eerste lid, van de Wft. Voor de toelichting op de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op
de voorgestelde wijzigingen van artikel 2:45 van de Wft.
Met de tweede en derde in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen worden wijzigingen voorgesteld die in het verlengde liggen van de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van artikel 2:10. Voor de toelichting op de voorstelde wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de
voorgestelde wijzigingen van artikel 2:10 van de Wft.
Artikel 2:26g
1. Een herverzekeraar met zetel in een nietaangewezen staat kan vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat overgaan tot
het uitoefenen van zijn bedrijf door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland, indien hij een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning heeft voor het uitoefenen van zijn bedrijf vanuit dat bijkantoor.
2. Een herverzekeraar met zetel in een op
grond van artikel 2:26d, derde lid, door
Onze Minister aangewezen staat kan vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat
overgaan tot het uitoefenen van zijn bedrijf door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland.
3. Artikel 1:107, tweede lid, is niet van toepassing op herverzekeraars als bedoeld in
het eerste en tweede lid.
Kamerstuk 31.131, nr. 11
Artikel 2:26g beoogt een regeling te geven voor het geval
dat dienstverrichting naar Nederland plaatsvindt door een
herverzekeraar met zetel in een niet aangewezen staat dan
wel een aangewezen staat vanuit een bijkantoor in een
andere lidstaat. Dit geval is vergelijkbaar met dat van artikel
2:26c en de regeling is daarom aan dat artikel ontleend.
De verwijzingen in de artikelen 2:54b, vierde lid, en 2:54e,
derde lid, zijn niet geheel juist. Een ontheffingsmogelijkheid
voor de voorschriften van artikel 3:53 is overbodig voor
entiteiten voor risico-acceptatie, omdat het minimum eigen
vermogen per entiteit voor risico-acceptatie wordt vastgesteld. Voorts was in artikel 2:54b, vierde lid, verzuimd om
een ontheffingsmogelijkheid op te nemen voor de solvabiliteitsvoorschriften. Artikel 2:54e, derde lid, voorzag hier wel
al in.
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Afdeling 2.2.3 Uitoefenen van bedrijf
van levensverzekeraar en schadeverzekeraar
§ 2.2.3.1. Algemeen
Artikel 2:26h
Deze afdeling is uitsluitend van toepassing
op levensverzekeraars en schadeverzekeraars die onder die onder het toepassingsbereik van de richtlijn solvabiliteit II vallen.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
De wijziging in onderdeel Wb (nieuw) beoogt de gewijzigde
reikwijdte van afdeling 2.2.3 duidelijk te maken.

2. Het bedrijf van levensverzekeraar en het
bedrijf van schadeverzekeraar worden
onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches.
3. Het eerste lid is wat betreft het verbod op
uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar niet van toepassing op financiële
ondernemingen die uitsluitend het bedrijf
van natura-uitvaartverzekeraar uitoefenen
met een vergunning als bedoeld in artikel
2:48, eerste lid.
4. [vervallen (red.)]136
4. Een verleende vergunning als bedoeld in
het eerste lid, kan op aanvraag van de be-

§ 2.2.3.1a. Vergunningplicht en -eisen
voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:27
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar of schadeverzekeraar.134 135
134

Artikel XII van de Implementatiewet richtlijn Solvabiliteit II
(Stb. 2012, nr. 679) bepaalt:
1. Een vergunning die is verleend op grond van artikel 2:27,
eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals die artikelen luidden voorafgaand
aan de inwerkingtreding van dit artikel wordt:
a. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die niet voldoet
aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid,
onderdelen a tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit
II, of waarop artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van
dat artikel van toepassing is, onverminderd het
tweede en derde lid, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in een
vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of
artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht; of
b. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die voldoet aan
de eisen, gesteld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a
tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit II en waarop
artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van dat artikel niet
van toepassing is, onverminderd het tweede en derde lid, op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit
artikel van rechtswege omgezet in een vergunning
als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, of artikel 2:50,
eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.
2. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar waarop het
eerste lid, onderdeel b, van toepassing is, en die ervoor
kiest zijn werkzaamheden na het in werking treden van
deze wet te gaan verrichten met een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht, stelt de Nederlandsche Bank uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag
van inwerkingtreding van dit artikel daarvan in kennis.
Alsdan wordt zijn vergunning op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in die
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135

136

vergunning.
3. Op een schadeverzekeraar die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet een vergunning heeft op
grond van artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste
lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals dit artikel
luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze
wet, en die het voornemen heeft zijn werkzaamheden te
gaan verrichten met gebruikmaking van de artikelen
2:49b onderscheidenlijk 2:54.0a en 3:3 van de Wet op
het financieel toezicht, is artikel XI, derde en zesde lid,
van overeenkomstige toepassing.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de voetnoot bij artikel 1:10 (red.). Kamerstuk 34.100,
nr. 3 zegt verder: “Artikel 4, vierde lid, laatste volzin, van de
richtlijn eist dat een levensverzekeraar of schadeverzekeraar
onder de reikwijdte van de richtlijn blijft vallen indien hij op het
moment van inwerkingtreding van de richtlijn een bijkantoor
heeft in een andere lidstaat of daarnaar diensten verricht op
basis van het Europese paspoort. De opsomming in het eerste lid, onderdeel a, is met deze eis aangevuld. Voorts zijn
enkele verwijzingen aangepast. Het nieuwe tweede lid bevat
de zogenoemde opt-in mogelijkheid en is een uitzondering op
de omzetting zoals bepaald in artikel XII, eerste lid, onderdeel
b, van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II. Levens- en
schadeverzekeraars die voldoen aan de eisen van artikel XII,
eerste lid, onderdeel b, en die hun werkzaamheden willen
voortzetten met een vergunning als bedoeld in artikel 14 of
artikel 162 van de richtlijn solvabiliteit II (Solvency IIvergunning) moeten dit vóór 1 januari 2016 aan de Nederlandsche Bank meedelen. Hun bestaande vergunning wordt
dan niet omgezet in een vergunning voor verzekeraars met
beperkte risico-omvang, maar in een Solvency II-vergunning.
Het derde lid (tweede lid oud) kan alleen betrekking hebben
op schadeverzekeraars, omdat levensverzekeraars geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling. Daarom wordt het
tweede lid beperkt tot schadeverzekeraars.” (red.).
Artikel XIV van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
(Stb. 2012, nr. 679) bepaalt dat bij AMvB aanvullende regels
van overgangsrechtelijke aard kunnen worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn Solvabiliteit II dan wel van bindende
EU-rechtshandelingen ter uitvoering of wijziging van die richtlijn. Deze regels kunnen met name zien op het instellen van
overgangstermijnen voor de invoering of wijziging van verplichtingen voor verzekeraars die houders zijn van een vergunning op grond van art. 2:27, lid 1, of art. 2:40, lid 1, Wft
(red.).
Stb. 2008, nr. 545. De bepaling luidde: “Het eerste lid is niet
van toepassing op waarborg- en garantiefondsen als bedoeld
in artikel 3:6.” (red.)
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treffende levensverzekeraar of schadeverzekeraar, indien hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, vierde lid, van de
richtlijn solvabiliteit II, door de Nederlandsche Bank worden omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste
lid.
5. Op aanvraag kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid, worden verleend,
ondanks dat artikel 4, eerste lid, van de
richtlijn solvabiliteit II op de aanvrager van
toepassing is.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie de toelichting bij art. 2:4.
Kamerstuk 29 708, nr. 34
Met betrekking tot het aan artikel 2:27 toegevoegde derde
lid wordt het volgende opgemerkt. De definitie van “levensverzekering” omvat natura-uitvaartverzekering. De financiele onderneming die het bedrijf van natura-uitvaartverzekering uitoefent kan kiezen welke vergunning zij daarvoor
aanvraagt: een levensverzekeringsvergunning of een natura-uitvaartverzekeringsvergunning. Zonder het voorgestelde derde lid zou, strikt genomen, degene die een naturauitvaartverzekeringsvergunning heeft ook een levensverzekeringsvergunning dienen te hebben. Dit was een niet
bedoelde consequentie van de formulering van de definitie.
Met het voorgestelde derde lid wordt buiten twijfel gesteld
dat de financiële onderneming die uitsluitend het bedrijf van
natura-uitvaartverzekeraar uitoefent, met een natura-uitvaartverzekeringsvergunning kan volstaan indien zij dat
wenst.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
De vergunningplicht, bedoeld in het eerste lid van artikel
2:27, is niet van toepassing op waarborg- en garantiefondsen waarop artikel 3:6 van toepassing is. Overigens kunnen de fondsen die prefereren als verzekeraar te opereren
en aan de criteria voor verzekeren voldoen, gewoon een
vergunning aanvragen. Voor verdere toelichting wordt
verwezen naar de toelichting bij artikel 3:6.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Uit artikel 3:6 van de Wft blijkt wanneer een waarborg-of
garantiefonds als bedoeld in dat artikel een vergunning
nodig heeft voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar, en wanneer een dergelijk fonds deze vergunning niet nodig heeft. Dientengevolge moet worden geconstateerd dat, als een dergelijk fonds op grond van artikel
3:6 van de Wft een vergunning voor de uitoefening van het
bedrijf van schadeverzekeraar nodig heeft, ingevolge dat
artikel hetgeen in de Wft is bepaald met betrekking tot
onder andere de aanvraag van deze vergunning in het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het uitoefenen
van het bedrijf van schadeverzekeraar in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, van toepassing is
op dit fonds. Evenzeer is hetgeen in de Wft is bepaald met
betrekking tot de aanvraag van een dergelijke vergunning
en de uitoefening van dat bedrijf, ingevolge artikel 3:6 van
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de Wft niet van toepassing op waarborg- of garantiefondsen waarop artikel 3:6, tweede, derde of vierde lid, van de
Wft van toepassing is aangezien deze waarborg- of garantiefondsen niet over een dergelijke vergunning hoeven te
beschikken (met dien verstande dat een dergelijk fonds in
dat geval altijd de vrijheid behoudt om ervoor te kiezen om
alsnog een dergelijke vergunning aan te vragen en te
voldoen aan hetgeen daaromtrent en met betrekking tot de
uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraars is
bepaald in de Wft). Daarom wordt voorgesteld om artikel
2:27, vierde lid, van de Wft te laten vervallen.
Kamerstuk 33.273 nr 03
In artikel 2:27 wordt in het eerste lid de vergunning die door
verzekeraars met zetel in Nederland kan worden verkregen
nader gespecificeerd.
Gewerkt wordt met twee soorten vergunningen: (a) Een
vergunning als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II en (b)
Een vergunning die verleend wordt aan een verzekeraar
met beperkte risico-omvang.
Voorzien is in de mogelijkheid van een vrijwillige opschaling
van de vergunning genoemd in onderdeel b naar de vergunning genoemd in onderdeel a. Een verzekeraar met een
vergunning op grond van onderdeel (a) heeft een europees
paspoort. Een verzekeraar met een vergunning als bedoeld
in onderdeel (b) moet zich, als hij in een andere lidstaat
actief wil worden via dienstverlening of een bijkantoor,
melden bij de toezichthouder van die andere lidstaat. Vaak
zal hij dan in de andere lidstaat een vergunning moeten
aanvragen alvorens daar gestart kan worden met het ontplooien van activiteiten.
Wellicht ten overvloede is in het vierde en vijfde lid respectievelijk een zogenoemde «opting-out» (vierde lid) en «opting-in» (vijfde lid) opgenomen.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
het algemeen gedeelte van deze toelichting. Door de gekozen systematiek, waarbij de vergunningverlening voor
verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in
Nederland wordt geregeld in artikel 2:48 Wft, kan artikel
2:27, eerste lid, Wft ongewijzigd blijven.
Artikel 2:28
1. Aan degene die een vergunning voor de
uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar heeft, wordt geen vergunning
voor de uitoefening van het bedrijf van
schadeverzekeraar verleend.
2. Aan degene die een vergunning voor de
uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar heeft, wordt geen vergunning
voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar verleend.
3. Aan degene die een vergunning voor de
uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar in de activiteit levensherverzekering
of
natura-uitvaartherverzekering
heeft, wordt geen vergunning verleend
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voor de uitoefening van het bedrijf van
schadeverzekeraar.
4. Aan degene die een vergunning voor de
uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar in de activiteit schadeherverzekering heeft, wordt geen vergunning verleend voor de uitoefening van het bedrijf
van levensverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In dit artikel is het zogeheten compositieverbod opgenomen. Uit artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn
levensverzekeraars en artikel 8, eerste lid, onderdeel b,
van de eerste richtlijn schadeverzekeraars, vloeit voort dat
een verzekeraar niet levensverzekering en schadeverzekering mag combineren. In de Wtv 1993 is het compositieverbod voor verzekeraars met zetel in Nederland opgenomen
in artikel 64, eerste lid, in hoofdstuk III, betreffende de
uitoefening van het verzekeringsbedrijf. Het compositieverbod voor verzekeraars met zetel in een staat die geen
lidstaat is, is in de Wtv 1993 opgenomen in artikel 43, in
hoofdstuk II, betreffende de toegang tot het verzekeringsbedrijf. Met andere woorden: voor verzekeraars met zetel in
een staat die geen lidstaat is, wordt in de Wtv 1993 het
compositieverbod gesteld in het kader van de aanvraag
van een vergunning – een verzekeraar mag niet zowel een
vergunning voor het bedrijf van levensverzekeraar als een
vergunning voor het bedrijf van schadeverzekeraar hebben
– terwijl voor verzekeraars met zetel in Nederland het
verbod wordt gesteld in het kader van de uitoefening van
de vergunning.
Het is bij nader inzien zuiverder om het compositieverbod
ook voor verzekeraars met zetel in Nederland te stellen in
het kader van de aanvraag van de vergunning. Duidelijk
moet zijn dat een verzekeraar niet zowel een vergunning
voor het bedrijf van levensverzekeraar als een vergunning
voor het bedrijf van schadeverzekeraar mag hebben.
Kamerstuk 31.131, nr. 6
Zie de toelichting in kamerstuk 31.131, nr. 6 op artikel 3:36.
Artikel 2:29
1. De levensverzekeraar die een vergunning
voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar in de branche Permanent
health insurance heeft, komt niet in aanmerking voor een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar in een andere branche.
2. De levensverzekeraar die een vergunning
voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar in een andere branche
dan de branche Permanent health insurance heeft, komt niet in aanmerking voor
een vergunning voor de uitoefening van
het bedrijf van levensverzekeraar in de
branche Permanent health insurance.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Deze bepaling beoogt te bepalen wat is bepaald in het
huidige artikel 33, eerste lid, van de Wtv 1993. Het artikel
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beoogt tot uitdrukking te brengen dat de vergunning voor
de branche Permanent health insurance niet kan worden
gecombineerd een andere vergunning. Het huidige artikel
33, eerste lid, van de Wtv 1993, bepaalt dat de vergunning
Permanent health insurance slechts wordt verleend aan
degene die zich “beperkt” tot die branche. Strikt genomen
oefent hij echter op het moment van de aanvraag nog niet
de vergunningplichtige activiteit uit, zodat niet gezegd kan
worden dat hij zich op dat moment al “beperkt” tot bedoelde
branche. Om die reden is in artikel 2:29 voor een andere
formulering gekozen. In het artikel is de formulering gebruikt dat naast de branche Permanent health insurance
niet het bedrijf van levensverzekeraar in een andere branche mag worden uitgeoefend. Toch mag de uitoefening van
de branche Permanent health insurance evenmin worden
gecombineerd met de uitoefening in een branche van een
schadeverzekeraar. De branche Permanent health insurance is een branche in de uitoefening van het bedrijf van
levensverzekeraar. Aangezien op grond van artikel 3:36,
eerste lid, een verzekeraar hetzij het bedrijf van levensverzekeraar hetzij het bedrijf van schadeverzekeraar mag
uitoefenen, maar niet beide, is het niet nodig te bepalen dat
de branche Permanent health insurance niet mag worden
gecombineerd met schadeverzekering. De bepaling is hier
opgenomen om duidelijk te maken de onverenigbaarheid
van de vergunning voor de branche Permanent health
insurance met een andere vergunning reeds speelt in het
kader van de aanvraag. Wie een vergunning voor de branche Permanent health insurance heeft kan niet een andere
vergunning aanvragen. Dat geldt ook andersom: wie een
andere vergunning heeft kan niet een vergunning voor de
branche Permanent health insurance aanvragen.
Artikel 2:30
De Nederlandsche Bank verleent, onverminderd artikel 2:31, een levensverzekeraar met
zetel in Nederland slechts een vergunning
voor de branche Kapitalisatieverrichtingen of
voor de branche Beheer over collectieve
pensioenfondsen indien de aanvrager een
vergunning heeft voor de branche Levensverzekering algemeen en ervoor zorgt en
aantoont dat hij:
a. de werkzaamheden in de genoemde branche
Kapitalisatieverrichtingen
onderscheidenlijk in de branche Beheer over
collectieve pensioenfondsen in zodanige
mate uitoefent dat zij voor zijn gehele bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn; en
b. in geval van een aanvraag voor de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen voldoet aan overige regels die bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Met dit artikel wordt artikel 2, tweede lid, onderdelen b en c,
van de richtlijn levensverzekeraars geïmplementeerd.
Hiermee wordt beoogd te regelen wat nu in artikel 33,
tweede lid, van de Wtv 1993 is geregeld, namelijk dat een
levensverzekeraar slechts risico’s kan verzekeren in de
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branche Kapitalisatieverrichtingen of de branche Beheer
over collectieve pensioenfondsen indien aan drie eisen is
voldaan. Ten eerste moet hij een vergunning uitsluitend of
mede voor de branche Levensverzekering algemeen hebben. Hieruit volgt dat een schadeverzekeraar geen risico’s
in bedoelde branches mag verzekeren. In de tweede plaats
moet de branches Kapitalisatieverrichtingen of de branche
Beheer over collectieve pensioenfondsen binnen zijn gehele bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn. Deze eis geldt
zowel op het moment dat hij de vergunning verkrijgt als in
de periode daarna, waarin ook deze activiteiten onder
toezicht staan. Tot slot dient hij te voldoen aan de door
DNB gestelde voorwaarden met betrekking tot de branche
Beheer over collectieve pensioenfondsen indien hij risico’s
in deze branche wenst te verzekeren.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In het huidige artikel 2:30, onderdeel b, van de Wft wordt
door middel van de formulering «bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels» opgedragen regels
te stellen. Op dit moment zijn er geen nadere regels gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Of
daaraan in de toekomst behoefte bestaat is op dit moment
nog onduidelijk. Daarom wordt met de in dit onderdeel
voorgesteld wijziging het stellen van regels bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur niet langer verplicht, maar
facultatief gesteld.
Artikel 2:31
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal leden van de
raad van commissarissen;
h. artikel 3:20 met betrekking tot de
rechtsvorm;
i. artikel 3:53, eerste tot en met vierde lid,
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met betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
j. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit; en
k. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar.
2. Indien de aanvraag een verzekeraar met
zetel in Nederland betreft waarin een gekwalificeerde deelneming wordt gehouden, verleent de Nederlandsche Bank, onverminderd het eerste lid, een vergunning
indien de houder van de gekwalificeerde
deelneming een verklaring van geen bezwaar overeenkomstig artikel 3:95, tweede
lid, heeft aangevraagd, en de Nederlandsche Bank van oordeel is dat voldaan is
aan het bepaalde ingevolge de artikelen
3:99 tot en met 3:101 met betrekking tot
de verklaring van geen bezwaar.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder vermelding van de branche of branches waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en onder opgave van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g of k, indien de aanvrager aantoont
dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen
bij art 2:5.
Ook een rechtsbijstandverzekeraar en de Wam-verzekeraar wordt onderworpen aan een preventieve gedragstoets.
Voor degene die voornemens is het bedrijf van verzekeraar
in de branche Rechtsbijstand of de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen uit te oefenen geldt hetzelfde: hij dient
de aanvraag in bij DNB, waarna dezelfde procedure wordt
gevolgd als zojuist beschreven ten aanzien van de bankbeleggingsondernemingen. In artikel 1:48 is de samenwerking
tussen DNB en AFM bij de vergunningverlening aan deze
ondernemingen geregeld.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
In dit artikel worden (…) twee leden ingevoegd, die zien op
de situatie waarin een gekwalificeerde deelneming in de
aanvrager van een verzekeraarsvergunning wordt gehouden op het moment van de aanvraag. DNB verleent de
vergunning eerst dan, indien de deelnemer een verklaring
van geen bezwaar heeft verkregen. De leden zijn overgenomen uit artikel 2:12, zoals gewijzigd bij de vijfde nota van
wijziging.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager ook te voldoen aan het bepaalde in artikel 3:19, eerste lid, van de
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Wft. Artikel 3:19, eerste lid, van de Wft is echter ten onrechte niet opgenomen in artikel 2:31, eerste lid, van de Wft. De
eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging herstelt deze
omissie.
In artikel 2:31, eerste lid, van de Wft wordt nu nog verwezen naar het gehele artikel 3:70 van de Wft, maar bedoeld
is te verwijzen naar alleen het eerste lid van dat artikel,
aangezien alleen in dat lid een inhoudelijke norm is opgenomen. Met de tweede in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt de juiste verwijzing doorgevoerd.
De derde voorgestelde wijziging betreft het volgende. Bij de
omzetting van de oude sectorale wetten naar de Wft was
beoogd dat de ontheffingsmogelijkheden die bestaan tijdens lopend toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die
bestaan in het kader van de vergunningaanvraag, dezelfde
zijn. Dat is ten onrechte evenwel niet steeds het geval. Met
de derde voorgestelde wijziging worden de incongruenties
ongedaan gemaakt. In het vijfde lid wordt bepaald van
welke vereisten DNB een lichte ontheffing kan verlenen in
het kader van de aanvraag van een vergunning voor het
uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland. Daarbij is ook met
de wijziging zoals voorgesteld in het eerste onderdeel
rekening gehouden. De verwijzing naar artikel 3:53, van de
Wft, met betrekking tot het minimum eigen vermogen,
vervalt. Bij de vergunningaanvraag en tijdens het lopend
toezicht kan een verzekeraar namelijk niet worden ontheven van de verplichting met betrekking tot het minimum
eigen vermogen.
Kamerstuk 31.468, nr. 4
Artikel I, onderdeel II, wijzigt artikel 2:31 Wft. In artikel 2:31
Wft zijn de vereisten opgenomen met betrekking tot de
gegevens die een schade- of levensverzekeraar dient over
te leggen wanneer bij DNB een vergunning wordt aangevraagd. De voorgestelde wijziging betreft de mogelijkheden
tot het verlenen van een ontheffing door DNB. Aan de in
artikel 2:31, vijfde lid, Wft opgenomen opsomming van de
onderdelen waarvoor ontheffing mogelijk is, wordt onderdeel i, toegevoegd. Dit onderdeel verwijst naar de eisen
met betrekking tot de solvabiliteit uit artikel 3:57 Wft. De
Raad wijst er op dat in artikel 3:57 Wft voor schade-of
levensverzekeraars geen ontheffingsmogelijkheid is opgenomen. Hetzelfde geldt voor onderdeel h van artikel 2:31,
eerste lid, Wft dat verwijst naar artikel 3:53 Wft, dat regels
omtrent het minimum eigen vermogen bevat. De toelichting
zou duidelijk moeten maken waarom een schade-of levensverzekeraar in het kader van vergunningverlening wel
voor een ontheffing in aanmerking kan komen die op grond
van artikel 2:2 Wft doorwerkt in het lopend toezicht, wanneer deze verzekeraars naderhand, in het kader van het
lopende toezicht, niet meer om een dergelijke ontheffing
kunnen verzoeken.
Naar aanleiding van deze opmerking is het voorstel herzien. Bij de omzetting van de sectorale wetten naar de Wft
was beoogd dat de ontheffingsmogelijkheden die bestaan
tijdens lopend toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die
bestaan in het kader van de vergunningaanvraag, dezelfde
zijn. Dat is ten onrechte niet steeds het geval. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van State is de gehele
Wft op dit punt opnieuw bekeken. Dit heeft ertoe geleid dat
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ook de artikelen 2:37, 2:41, 2:49, 2:51, 2:67, 2:68 en 2:99
worden aangepast.
Kamerstuk 32 292 Nr. 3
Deze wijziging betreft de aanpassing van artikel 3:97. Zie
hiervoor de toelichting art. 2:2.
Artikel 2:32
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, voor de uitoefening
van het bedrijf van schadeverzekeraar in
de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen indien de aanvrager, onverminderd
artikel 2:31, aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde in:
a. artikel 4:70, eerste lid, onderdelen a en
b, met betrekking tot de uit de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voortvloeiende verplichtingen;
en
b. artikel 4:70, tweede lid, met betrekking
tot de schaderegelaar.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. [vervallen (red.)]137
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In het kader van de vergunningaanvraag wordt getoetst of
een dergelijke verzekeraar is aangesloten bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, of hij zich heeft
gemeld bij het Waarborgfonds motorverkeer en of een
schade-afhandelaar is aangesteld.
Kamerstuk 31.468, nr. 8
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van
redactionele aard.
Voor een goede werking van het internationale regime op
het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen is het noodzakelijk dat verzekeraar die dergelijke verzekeringen sluit (WAM-verzekeraar), is aangesloten bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars,
zijn verplichtingen jegens het Waarborgfonds Motorverkeer
nakomt en in iedere lidstaat een schaderegelaar aanstelt.
De Wam-richtlijnen schrijven dit daarom dwingend voor. De
in artikel 2:32, derde lid, van de Wft opgenomen mogelijkheid voor de Nederlandsche Bank (DNB) om ontheffing te
verlenen van deze eisen, dient dan ook te vervallen.
Kamerstuk 33.273 nr 03
De wijziging van artikel 2:31 leidt ertoe dat in dit artikel de
voorwaarden voor vergunningverlening staan, zowel voor
een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onderdeel a, als voor een vergunning als bedoeld in artikel
2:27, eerste lid, onderdeel b.
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Kamerstuk 34.100, nr. 3
De aanpassing in onderdeel Y is overbodig geworden
omdat artikel 2:27, eerste lid, Wft niet wordt gewijzigd. In
plaats daarvan wordt artikel 2:32, eerste lid, Wft gepreciseerd, omdat een schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang geen verzekeringsactiviteiten in de aansprakelijkheidsbranches mag uitoefenen.
Artikel 2:33
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning voor de uitoefening
van het bedrijf van schadeverzekeraar in
de branche Rechtsbijstand indien de aanvrager, onverminderd artikel 2:31, aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde in artikel 4:65 met betrekking tot
het voorkomen van belangenconflicten.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
De verzekeraar die de branche Rechtsbijstand wil uitoefenen valt onder de reikwijdte van artikel 2:33. Bij de vergunningaanvraag moet worden aangetoond dat zowel aan
prudentiële normen als aan gedragsnormen wordt voldaan.
Op grond van artikel 4:65 moet de verzekeraar die de
branche Rechtsbijstand uitoefent aantonen dat er zorg
wordt gedragen dat een van de in dat artikel genoemde
maatregelen worden genomen ter voorkoming van belangenconflicten zoals, voor zover de personeelsleden zich
bezighouden met de schaderegeling of met het geven van
juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, zij niet
tezelfdertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten voor een andere verzekeraar die met eerstbedoelde
verzekeraar financiële, commerciële of administratieve
banden heeft en die een of meer andere branches uitoefent.

§ 2.2.3.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten door levensverzekeraars en
schadeverzekeraars met zetel in een
andere lidstaat
Artikel 2:34
1. Indien de Nederlandsche Bank een mededeling van het voornemen van een levensverzekeraar of schadeverzekeraar
met zetel in een andere lidstaat tot het uitoefenen van zijn bedrijf vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland heeft ontvangen van een toezichthoudende instantie van een andere
lidstaat, deelt zij de betrokken levensverzekeraar of schadeverzekeraar onverwijld
deze ontvangst mede.
2. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de mededeling
die betrekking heeft op het voornemen tot
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het uitoefenen van het bedrijf vanuit een
bijkantoor, de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat mededelen welke
voorwaarden om redenen van algemeen
belang door de levensverzekeraar of
schadeverzekeraar in acht moeten worden
genomen bij het uitoefenen van zijn bedrijf in Nederland. De Nederlandsche Bank
zendt hiervan een afschrift aan de levensverzekeraar of schadeverzekeraar.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
De notificatieprocedure betreft enerzijds het bestuurlijk
verkeer tussen de financiële onderneming en de toezichthouder met bijbehorende verplichtingen voor de financiële
onderneming, anderzijds het bestuurlijk verkeer tussen de
nationale toezichthouder en – ingeval van het openen van
een bijkantoor of verrichten van diensten binnen de EU –
de toezichthoudende instantie met bijbehorende verplichtingen voor de toezichthouder. In dit wetsvoorstel zijn de
verplichtingen voor de toezichthouder (bijvoorbeeld het
beoordelen van de notificatie-aanvraag en – ingeval van
een positief oordeel – het doen van een mededeling aan de
toezichthoudende instantie) in het Algemeen deel geregeld.
De verplichtingen die rusten op de financiële onderneming
(bijvoorbeeld het verstrekken van bepaalde gegevens)
worden geregeld in de bijzondere delen.
In de diverse richtlijnen is het doen van een mededeling
van de toezichthouder aan de toezichthoudende instantie
voor de financiële onderneming voorwaarde om een bijkantoor in een lidstaat te kunnen openen. De richtlijnen stellen
dan ook de eis dat tegen het achterwege laten van een
mededeling door de toezichthouder, beroep moet kunnen
worden aangetekend. Teneinde deze procedurele waarborg te bieden, is het besluit-begrip geïntroduceerd. De
notificatieprocedure betreft het verzoek van een financiële
onderneming aan de toezichthouder tot doen van mededeling aan de toezichthoudende instantie om een bijkantoor in
een andere lidstaat te openen. Dit verzoek is een aanvraag
in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb, het al dan
niet inwilligen daarvan een beschikking (artikel 1:3, tweede
lid, Awb).
Het eerste lid kent zowel een gebonden bevoegdheidsuitoefening als een beoordelingsruimte van de toezichthouder: slechts indien de aanvrager niet voldoet aan de eisen
kan een negatieve beschikking volgen, in aanmerking
genomen dat de procedure op juiste wijze is doorlopen,
waaronder de verstrekking van alle voor de beslissing op
de aanvraag benodigde gegevens.
Het tweede lid bepaalt dat de toezichthouder in elk geval
binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag op die
aanvraag beslist. Titel 4.1 Awb is van toepassing.
De volgende leden bevatten de verplichting van de toezichthouder om gegevens mee te delen aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de financiële onderneming voornemens is een bijkantoor te openen. De
verzending van deze mededeling dient binnen één werkdag
na nemen van de beschikking plaats te vinden. Het ligt
echter voor de hand dat tegelijk met het gereed maken van
de verzending van de beschikking, de mededeling aan de
toezichthoudende instantie uit gaat. Deze termijn is kort
opdat de toezichthoudende instantie zich vervolgens gedu-
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rende twee maanden (inclusief verzendtermijnen) kan
beraden op eventueel op te leggen voorwaarden waaronder de financiële onderneming haar werkzaamheden vanuit
het bijkantoor kan verrichten. Eerst na bekendmaking van
deze voorwaarden via de nationale toezichthouder, of, bij
het uitblijven daarvan: na twee maanden, kan de financiële
onderneming haar werkzaamheden vanuit het bijkantoor
daadwerkelijk aanvangen. Een langere periode voor de
verzending van de mededeling, bedoeld in het derde lid,
maakt de termijn van vijf maanden om daadwerkelijk werkzaamheden vanuit een bijkantoor te kunnen verrichten,
onnodig langer. Het bijkantoor kan immers slechts worden
geopend na ontvangst van een positieve beschikking op de
aanvraag. Gelet op het feit dat tegen de honorering van het
notificatieverzoek geen bezwaar of beroep zal worden
aangetekend, interfereert de meldingstermijn niet met
termijnen dienaangaande.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:8.
Artikel 2:35
Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar
met zetel in een andere lidstaat die een door
de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning als bedoeld in
artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II heeft
voor het uitoefenen van zijn bedrijf en voornemens is zijn bedrijf uit te oefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor, kan
daartoe overgaan twee maanden na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in artikel
2:34, eerste lid, of onmiddellijk na ontvangst
van de mededeling, bedoeld in artikel 2:34,
tweede lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:15.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33.273 nr 03
De richtlijn solvabiliteit II richt een paspoortregime in voor
de verzekeraars die onder het toepassingsgebied van de
richtlijn vallen. Een verzekeraar met beperkte risicoomvang valt buiten dat toepassingsgebied en kan dus geen
gebruik maken van een Europees paspoort voor het verrichten van grensoverschrijdende activiteiten. Voorgesteld
wordt daarom om in de artikelen 2:35, 2:38, eerste lid, en
2:39, eerste lid, op te nemen dat de betreffende bepalingen
omtrent grensoverschrijdende activiteiten van toepassing
zijn op verzekeraars met een vergunning als bedoeld in
artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II.

Artikel 2:36138
1. Het is een ieder met zetel in een andere
lidstaat die naar het recht van de lidstaat
van de zetel geen door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
vergunning behoeft te hebben voor het
uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar en een
dergelijke vergunning niet op vrijwillige
basis heeft verkregen, verboden zonder
een daartoe door de Nederlandsche Bank
verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf uit te
oefenen van levensverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar.
2. Het is een ieder met zetel in een andere
lidstaat die naar het recht van de lidstaat
van de zetel geen door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
vergunning behoeft te hebben voor het
uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar en een
dergelijke vergunning niet op vrijwillige
basis heeft verkregen, verboden het bedrijf van levensverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar uit te oefenen
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland tenzij hij de Nederlandsche Bank hiervan kennis heeft gegeven en aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:24 met betrekking tot de
rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid
tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar
onderscheidenlijk
schadeverzekeraar en de uitoefening
van die bevoegdheid; en
b. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot solvabiliteit, met
dien verstande dat voor de toepassing
van dit onderdeel in dat artikel voor
«een verzekeraar met zetel in Nederland» moet worden gelezen: «een verzekeraar met zetel in een staat die geen
lidstaat is».
Indien ingevolge artikel 3:57, tweede lid,
bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur regels zijn gesteld, toont de aanvrager tevens aan dat zal worden voldaan
aan die regels, voorzover dat bij die algemene maatregel van bestuur is bepaald.
3. De kennisgeving, bedoeld in het tweede
138
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Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is op
gemerkt dat ten onrechte niet is voorzien in regels voor schadeverzekeraars in de branche aansprakelijkheid motorrijtuigen (vergelijk art. 2:32 en 2:42 Wft) dan wel de branche
rechtsbijstand (vergelijk art. 2:33 en 2:43 Wft), die op basis
van dit artikel een vergunning verkrijgen van DNB voor een
Nederlands bijkantoor. Het Ministerie van Financiën studeert
hier nog op. (red.)
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lid, geschiedt onder opgave van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
4. De verzekeraar kan overgaan tot het uitoefenen van zijn bedrijf vanuit het in Nederland gelegen bijkantoor twee maanden na
de ontvangst van de mededeling, bedoeld
in artikel 2:34, eerste lid.
5. De verzekeraar oefent zijn bedrijf door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland uitsluitend uit in de branches tot het uitoefenen waarvan hij in de
staat waar hij zijn zetel heeft bevoegd is.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:16. Zie ook de toelichting bij art. 2:7.
Artikel 2:37139
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:36, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
e. artikel 3:47, eerste tot en met derde
en vijfde tot en met achtste lid, met
betrekking tot de vertegenwoordiger
van een verzekeraar;
f. artikel 3:53, eerste tot en met vierde
lid, met betrekking tot het minimum
eigen vermogen;
g. artikel 3:57, eerste tot en met derde
lid, met betrekking tot de solvabiliteit;
en
h. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar, alsmede dat de aanvrager zal voldoen aan artikel 3:24
met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van levensverze139

Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is op
gemerkt dat ten onrechte niet is voorzien in regels voor schadeverzekeraars in de branche aansprakelijkheid motorrijtuigen (vergelijk art. 2:32 en 2:42 Wft) dan wel de branche
rechtsbijstand (vergelijk art. 2:33 en 2:43 Wft), die op basis
van dit artikel een vergunning verkrijgen van DNB voor een
Nederlands bijkantoor. Het Ministerie van Financiën studeert
hier nog op. (red.)
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keraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar en de uitoefening van die
bevoegdheid, met dien verstande dat
voor de toepassing van de onderdelen a tot en met d, f en g in de in die
onderdelen genoemde artikelen voor
«verzekeraar met zetel in Nederland»
telkens wordt gelezen «het in Nederland gelegen bijkantoor van een verzekeraar met zetel in een andere lidstaat».
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, e of h, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De artikelen 2:17 en 2:37 houden verband met de artikelen
2:16 en 2:36. In laatstgenoemde artikelen wordt de situatie
geregeld waarin een financiële onderneming met zetel in
een lidstaat niet voldoet aan de definitie in die lidstaat van
kredietinstelling onderscheidenlijk levensverzekeraar of
schadeverzekeraar, maar wel aan de definitie van dit wetsvoorstel. In die gevallen is een vergunning nodig voor het
uitoefenen van het desbetreffende bedrijf vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor. In de artikelen 2:17 en 2:37
is opgenomen aan welke eisen moet worden voldaan om
een vergunning te krijgen. Deze artikelen sluiten aan bij de
artikelen 2:21 en 2:41, met betrekking tot kredietinstellingen
onderscheidenlijk levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is en die
voornemens zijn hun bedrijf uit te oefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor.
Zie ook de Toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In dit artikel worden vergunningvereisten genoemd waaraan moet worden voldaan door een ieder met zetel in een
andere lidstaat die naar het recht van die lidstaat geen
vergunning behoeft te hebben noch deze op vrijwillige
basis heeft verkregen, en die voornemens is vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uit te oefenen. Dit gebeurt
door te verwijzen naar de voorschriften in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Bij de omzetting
van de oude sectorale wetten naar de Wft was beoogd dat
de ontheffingsmogelijkheden die bestaan tijdens lopend
toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die bestaan in het
kader van de vergunningaanvraag, dezelfde zijn. Dat is ten
onrechte evenwel niet steeds het geval. Met de in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen worden de incongruenties
ongedaan gemaakt.
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Ten onrechte wordt thans ook nog verwezen naar artikel
3:15 van de Wft met betrekking tot het minimum aantal
personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van
waaruit zij hun werkzaamheden verrichten. De desbetreffende eis wordt echter niet gesteld aan levensverzekeraars
en schadeverzekeraars tijdens het lopend toezicht, hetgeen
verband houdt met de omstandigheid dat van verzekeraars
met zetel in een staat die geen lidstaat is wordt geëist dat
zij een vertegenwoordiger hebben (onderdeel f (nieuw)).
Hetzelfde geldt voor de eis met betrekking tot de zeggenschapsstructuur: die wordt ook niet tijdens lopend toezicht
gesteld.
De verwijzing naar artikel 3:24 van de Wft, met betrekking
tot de rechtspersoonlijkheid en de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf, is verplaatst naar het slot van het
eerste lid. Aan dit voorschrift dient niet door het bijkantoor
te worden voldaan maar door de desbetreffende verzekeraar zelf.
Daarenboven wordt in de opsomming mede verwezen naar
artikel 3:47 van de Wft. Dat artikel heeft echter betrekking
op een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel
in een staat die geen lidstaat is, zodat de zinsnede die
aanvangt met «met dien verstande dat ...» geen betrekking
behoeft te hebben op dat artikel. Daarnaast wordt voorgesteld de verwijzing naar artikel 3:47 van de Wft te preciseren tot de relevante leden.
De artikelen waarnaar nog wel wordt verwezen hebben
betrekking op verzekeraars zonder meer, niet alleen op
schadeverzekeraars of levensverzekeraars, zodat ook in
dat opzicht de tekst van de zinsnede die aanvangt met
«met dien verstande dat» kan worden vereenvoudigd.
Voorts is de opsomming van letters aangepast in verband
met het vervallen van onderdeel d (oud).
In onderdeel k (oud), dat in de nieuwe opsomming van
letters onderdeel i wordt, wordt nu nog verwezen naar het
gehele artikel 3:70 van de Wft, maar bedoeld is te verwijzen naar alleen het eerste lid van dat artikel, aangezien
alleen in dat lid een inhoudelijke norm is opgenomen.
De tweede in dit onderdeel voorgestelde wijziging, wijzigt
de voorschriften waarvan DNB een zogeheten lichte ontheffing kan verlenen in het kader van de aanvraag van een
vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat
die geen lidstaat is. Deze voorschriften worden genoemd
door te verwijzen naar de onderdelen in het eerste lid, die
op hun beurt weer verwijzen naar artikelen in het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen.
In de eerste plaats is deze opsomming aangepast aangezien onderdeel d (oud) vervalt. In de tweede plaats is de
verwijzing naar de artikelen 3:53 van de Wft, met betrekking tot het minimum eigen vermogen, en 3:57 van de Wft,
met betrekking tot de solvabiliteit vervallen. Bij de vergunningaanvraag en tijdens het lopend toezicht kan een verzekeraar namelijk niet worden ontheven van de verplichting
met betrekking tot het minimum eigen vermogen en met
betrekking tot de solvabiliteit.
Tot slot is in de zinsnede die aanvangt met «met dien
verstande dat ...» de verwijzing naar artikel 3:70 van de Wft
vervallen, zodat duidelijk wordt dat de aanvrager zelf, en
niet het bijkantoor aan de verplichting om het boekjaar
gelijk te laten lopen met het kalenderjaar dient te voldoen.
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De verwijzing naar artikel 3:70 van de Wft is opgenomen in
onderdeel i, en niet in de zinsnede die aanvangt met «alsmede dat de aanvrager ...». De reden hiervoor is dat anders in het derde lid de bepaling dat van artikel 3:70 van de
Wft ontheffing kan worden verleend, omslachtiger had
moeten worden geformuleerd.
Artikel 2:38
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat die
een door de toezichthoudende instantie
van die lidstaat verleende vergunning als
bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II heeft voor het uitoefenen van
zijn bedrijf en voornemens is voor de eerste maal door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland vanuit een
vestiging in een andere lidstaat zijn bedrijf
uit te oefenen, kan daartoe overgaan na
de ontvangst van de mededeling, bedoeld
in artikel 2:34, eerste lid.
2. De verzekeraar oefent zijn bedrijf door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland uitsluitend uit in de branches tot het uitoefenen waarvan hij in de
lidstaat waar hij zijn zetel heeft bevoegd
is.
3. In geval van co-assurantie binnen de Unie
zijn het eerste en tweede lid slechts van
toepassing op schadeverzekeraars die als
eerste schadeverzekeraar optreden.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel is gebaseerd op de artikelen 41 en 42 van de
richtlijn levensverzekeraars en artikel 32 van de derde
richtlijn schadeverzekeraars (tot wijziging van artikel 10 van
de eerste richtlijn schadeverzekeraars). Deze artikelen zijn
in artikel 111 van de Wtv 1993 geïmplementeerd.
Met betrekking tot dienstverrichting naar Nederland door
een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel
in een andere lidstaat die een vergunning heeft, verleend
door de toezichthoudende instantie in die lidstaat, geven de
Europese richtlijnen niet dezelfde regeling als de richtlijn
banken voor kredietinstellingen. Voor beide soorten ondernemingen geldt dat zij de toezichthoudende instantie in de
lidstaat waar zij hun zetel hebben mededeling moeten doen
van hun voornemen om diensten te verrichten naar een
andere lidstaat en dat zij moeten voldoen aan de in de
lidstaat waar zij hun zetel hebben geldende verplichtingen.
Voor het overige verschillen de richtlijnen. Voor kredietinstellingen geldt dat slechts wordt bepaald dat de toezichthouder in de lidstaat waar de kredietinstelling haar zetel
heeft van deze mededeling de toezichthouder in de lidstaat
van ontvangst in kennis stelt.
Er zijn verder geen beperkingen: de kredietinstelling behoeft geen instemming. In de richtlijn levensverzekeraars
en de richtlijnen schadeverzekeraars is daarentegen bepaald dat de toezichthoudende instantie in de lidstaat van
de zetel aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat
waar de verzekeraar voornemens is diensten te verrichten
in kennis stelt van een aantal gegevens en wijzigingen
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De richtlijn levensverzekeraars en de eerste richtlijn schadeverzekeraars bepalen vervolgens dat de verzekeraar
eerst dan met haar werkzaamheden kan aanvangen indien
de toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel
aan de betreffende verzekeraar heeft meegedeeld dat hij
de toezichthoudende instanties in de lidstaat van ontvangst
in kennis heeft gesteld van de gegevens. Met andere
woorden: levensverzekeraars en schadeverzekeraars zijn
in de uitvoering van het voornemen tot dienstverrichting in
een andere lidstaat aan beperkingen onderworpen, in
tegenstelling tot kredietinstellingen. Zo lang de richtlijnen
op dit punt van elkaar verschillen, kunnen deze verschillen
niet worden geharmoniseerd.
Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel in een andere
lidstaat, die een vergunning heeft, verleend door de toezichthoudende instantie in de andere lidstaat, kan aanvangen met het verrichten van diensten naar Nederland nadat
DNB de ontvangst van een mededeling van de toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde
gegevens, bedoeld in artikel 2:34, heeft ontvangen en de
onderneming de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel
2:34, heeft ontvangen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt aldus bepaald welke gegevens in de
mededeling dienen te staan.
Het voornemen bestaat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de volgende gegevens te noemen:
a. dat de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar de
vereiste solvabiliteitsmarge bezit;
b. de branches die de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar mag uitoefenen;
c. de aard van de verbintenissen die de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar voornemens is aan te
gaan in Nederland.
Tevens zullen in de algemene maatregel van bestuur aanvullende gegevens voor de branche Aansprakelijkheid
motorrijtuigen worden gesteld. Deze zijn nu neergelegd in
artikel 111, eerste lid, onderdeel d, van de Wtv 1993.
Het derde lid is opgenomen overeenkomstig het bepaalde
in het huidige artikel 110 van de Wtv 1993.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzing wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon.
Artikel 2:39
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat die
een door de toezichthoudende instantie
van die lidstaat verleende vergunning als
bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II heeft voor het uitoefenen van
zijn bedrijf, en die voornemens is voor de
eerste maal vanuit een in een staat die
geen lidstaat is gelegen bijkantoor diensten te verrichten naar Nederland, geeft,
alvorens met het verrichten van diensten
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aan te vangen, de Nederlandsche Bank
daarvan kennis onder vermelding van bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
2. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt hij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de verzekeraar die de kennisgeving heeft gedaan. De
verzekeraar kan overgaan tot de uitoefening van zijn bedrijf door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland na
ontvangst van de mededeling.
3. In geval van co-assurantie binnen de Unie
zijn het eerste en tweede lid slechts van
toepassing op schadeverzekeraars die als
eerste schadeverzekeraar optreden.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In dit artikel is overgenomen hetgeen is bepaald in het
huidige artikel 113, eerste lid, van de Wtv 1993. Deze
bepaling is niet afkomstig uit de verzekeringsrichtlijnen. Het
derde lid is opgenomen ten behoeve van het bepaalde in
het huidige artikel 110 van de Wtv 1993.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzing wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon.
Kamerstuk 33.273 nr 03
Zie de toelichting op de wijziging van artikel 2:35 van de
Wft.

§ 2.2.3.3. Bijkantoor en verrichten van
diensten door levensverzekeraars of
schadeverzekeraars met zetel in een
staat die geen lidstaat is
Artikel 2:40
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden zonder een
daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een bijkantoor in Nederland.140 141
140

Artikel XII van de Implementatiewet richtlijn Solvabiliteit II
(Stb. 2012, nr. 679) bepaalt:
1. Een vergunning die is verleend op grond van artikel 2:27,
eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals die artikelen luidden voorafgaand
aan de inwerkingtreding van dit artikel wordt:
a. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die niet voldoet
aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid,
onderdelen a tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit
II, of waarop artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van
dat artikel van toepassing is, onverminderd het
tweede en derde lid, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in een
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141

vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of
artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht; of
b. indien deze vergunning is verleend aan een levensverzekeraar of schadeverzekeraar die voldoet aan
de eisen, gesteld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a
tot en met e, van de richtlijn solvabiliteit II en waarop
artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van dat artikel niet
van toepassing is, onverminderd het tweede en derde lid, op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit
artikel van rechtswege omgezet in een vergunning
als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, of artikel 2:50,
eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.
2. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar waarop het
eerste lid, onderdeel b, van toepassing is, en die ervoor
kiest zijn werkzaamheden na het in werking treden van
deze wet te gaan verrichten met een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht, stelt de Nederlandsche Bank uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag
van inwerkingtreding van dit artikel daarvan in kennis.
Alsdan wordt zijn vergunning op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege omgezet in die
vergunning.
3. Op een schadeverzekeraar die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet een vergunning heeft op
grond van artikel 2:27, eerste lid, of artikel 2:40, eerste
lid, van de Wet op het financieel toezicht zoals dit artikel
luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze
wet, en die het voornemen heeft zijn werkzaamheden te
gaan verrichten met gebruikmaking van de artikelen
2:49b onderscheidenlijk 2:54.0a en 3:3 van de Wet op
het financieel toezicht, is artikel XI, derde en zesde lid,
van overeenkomstige toepassing.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de voetnoot bij artikel 1:10 (red.). Kamerstuk 34.100,
nr. 3 zegt verder: “Artikel 4, vierde lid, laatste volzin, van de
richtlijn eist dat een levensverzekeraar of schadeverzekeraar
onder de reikwijdte van de richtlijn blijft vallen indien hij op het
moment van inwerkingtreding van de richtlijn een bijkantoor
heeft in een andere lidstaat of daarnaar diensten verricht op
basis van het Europese paspoort. De opsomming in het eerste lid, onderdeel a, is met deze eis aangevuld. Voorts zijn
enkele verwijzingen aangepast. Het nieuwe tweede lid bevat
de zogenoemde opt-in mogelijkheid en is een uitzondering op
de omzetting zoals bepaald in artikel XII, eerste lid, onderdeel
b, van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II. Levens- en
schadeverzekeraars die voldoen aan de eisen van artikel XII,
eerste lid, onderdeel b, en die hun werkzaamheden willen
voortzetten met een vergunning als bedoeld in artikel 14 of
artikel 162 van de richtlijn solvabiliteit II (Solvency IIvergunning) moeten dit vóór 1 januari 2016 aan de Nederlandsche Bank meedelen. Hun bestaande vergunning wordt
dan niet omgezet in een vergunning voor verzekeraars met
beperkte risico-omvang, maar in een Solvency II-vergunning.
Het derde lid (tweede lid oud) kan alleen betrekking hebben
op schadeverzekeraars, omdat levensverzekeraars geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling. Daarom wordt het
tweede lid beperkt tot schadeverzekeraars.” (red.)
Artikel XIV van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
(Stb. 2012, nr. 679) bepaalt dat bij AMvB aanvullende regels
van overgangsrechtelijke aard kunnen worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn Solvabiliteit II dan wel van bindende
EU-rechtshandelingen ter uitvoering of wijziging van die richtlijn. Deze regels kunnen met name zien op het instellen van
overgangstermijnen voor de invoering of wijziging van ver-
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2. Het bedrijf van levensverzekeraar en het
bedrijf van schadeverzekeraar worden
onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches.
3. Een verleende vergunning als bedoeld in
het eerste lid kan op aanvraag van de betreffende levensverzekeraar of schadeverzekeraar, indien hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, vierde lid, onderdelen a en b, van de richtlijn solvabiliteit II,
door de Nederlandsche Bank worden omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, tenzij artikel 4, vierde
lid, laatste volzin, van de richtlijn van toepassing is.
4. Op aanvraag kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden verleend,
niettegenstaande dat artikel 4, eerste lid,
van de richtlijn solvabiliteit II op de verzekeraar van toepassing is.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:20.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Ten aanzien van levensverzekeraars en schadeverzekeraars zal worden opgenomen hetgeen nu is bepaald in de
artikelen 39 en 40 van de Wtv 1993. Dat komt hierop neer
dat het in de bedoeling ligt dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur ten aanzien van de aanvraag voor
een vergunning door een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat
overlegging wordt verlangd van een programma van werkzaamheden, een authentiek afschrift van de akte van oprichting, een exemplaar van zijn statuten alsmede een lijst
met namen en adressen van personen die het beleid bepalen of mede bepalen, bestuurders en commissarissen
alsmede van de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon
is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit
diens inschrijving in het handelsregister en de akte van
aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel
3:37, derde lid.
Daarnaast zullen nog bijzondere regels worden opgenomen ten aanzien van de aanvraag die betrekking heeft op
een vergunning voor de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 19, opgenomen bij art. 2:7.
Kamerstuk 33.273 nr 03
Artikel 2:40, eerste lid, verbiedt aan ondernemingen met
een zetel in een derdeland om zonder vergunning van de
Nederlandsche Bank vanuit een bijkantoor in Nederland het
bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uit te
oefenen. Gewijzigd is dat daarbij, analoog aan de wijziging
van artikel 2:27, eerste lid, onderscheid wordt gemaakt
plichtingen voor verzekeraars die houders zijn van een vergunning op grond van art. 2:27, lid 1, of art. 2:40, lid 1, Wft
(red.).
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tussen een vergunning om activiteiten te kunnen ontplooien
als verzekeraar met beperkte risico-omvang en een vergunning in de zin van richtlijn solvabiliteit II.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Als gevolg van de aangepaste systematiek kan de aanpassing van artikel 2:40, eerste lid, achterwege blijven.
Aan artikel 2:40 Wft worden twee leden toegevoegd. Voorgesteld wordt dat ook een verzekeraar met zetel in een
staat die geen lidstaat is, kan opteren voor een van de twee
typen vergunning mits hij voldoet aan de daarvoor geldende eisen. Daarom is, analoog aan artikel 2:27 van de Wft,
voorzien in de mogelijkheid om op een later moment alsnog
te kunnen kiezen voor een andere vergunning indien de
situatie van de betrokken verzekeraar daar aanleiding toe
zou geven. Weliswaar geeft de vergunning verleend op
grond van artikel 2:40, eerste lid, van de Wft geen recht op
een Europees paspoort, maar verwacht mag worden dat
een verzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is
eerder in een andere lidstaat zal worden toegelaten indien
hij een vergunning als bedoeld in artikel 162 van de richtlijn
solvabiliteit II heeft. Ook is denkbaar dat de activiteiten van
een verzekeraar in de loop der tijd verminderen en hij
daarom in aanmerking kan komen voor een vergunning
voor een verzekeraar met beperkte risico-omvang. De
aanvulling van artikel 2:40 voorziet daarin.
Het vierde lid stelt met zoveel woorden dat een verzekeraar
die niet onder de richtlijn solvabiliteit II valt, niettemin een
vergunning als bedoeld in de richtlijn solvabiliteit II kan
aanvragen. Dit is conform artikel 4, vijfde lid, van die richtlijn.
Artikel 2:41
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:40 indien de aanvrager aantoont dat
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
e. artikel 3:47, eerste tot en met derde
en vijfde tot en met achtste lid, met
betrekking tot de vertegenwoordiger
van een verzekeraar;
f. artikel 3:53, eerste tot en met vierde
lid, met betrekking tot het minimum
eigen vermogen;
g. artikel 3:57, eerste tot en met derde
lid, met betrekking tot de solvabiliteit;
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en
h. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar,
alsmede dat de aanvrager zal voldoen
aan artikel 3:24 met betrekking tot de
rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid
tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar en de uitoefening van die
bevoegdheid, met dien verstande dat
voor de toepassing van de onderdelen a
tot en met d, f en g in de in die onderdelen genoemde artikelen voor «verzekeraar met zetel in Nederland» telkens
wordt gelezen «het in Nederland gelegen
bijkantoor van een verzekeraar met zetel
in een staat die geen lidstaat is».
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, e of h, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:21 en bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen geldt iets
soortgelijks als voor de wijzigingen van artikel 2:37 van de
Wft. Bij de omzetting van de oude sectorale wetten naar de
Wft was beoogd dat de ontheffingsmogelijkheden die bestaan tijdens lopend toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die bestaan in het kader van de vergunningaanvraag,
dezelfde zijn. Dat is ten onrechte evenwel niet steeds het
geval. Met de in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen
worden de incongruenties ongedaan gemaakt. Ook hier
geldt dat de eis met betrekking tot de zeggenschapsstructuur is vervallen: die wordt ook niet tijdens lopend toezicht
gesteld.
Artikel 2:42
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:40 aan de aanvrager die de branche
Aansprakelijkheid motorrijtuigen wil uitoefenen indien de aanvrager, onverminderd
artikel 2:41, aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:70, eerste lid, onderdelen a en
b, met betrekking tot de uit de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voortvloeiende verplichtingen;
en
b. artikel 4:70, tweede lid, met betrekking
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tot de schaderegelaar.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. [vervallen (red.)]142
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:32.
Kamerstuk 31.468, nr. 8
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van
redactionele aard.
Voor een toelichting op het in dit onderdeel voorgestelde
doen vervallen van het derde lid van artikel 2:42 van de Wft
wordt verwezen naar de hiervoor onder artikel 2:32 opgenomen toelichting.
Artikel 2:43
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:40 aan de aanvrager die de branche
Rechtsbijstand wil uitoefenen indien de
aanvrager, onverminderd artikel 2:41, aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 4:65 met betrekking tot het voorkomen van belangenconflicten.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:33.
Artikel 2:44
1. Degene die in een staat die geen lidstaat
is zowel het bedrijf van schadeverzekeraar
als het bedrijf van levensverzekeraar uitoefent, komt slechts in aanmerking voor
een vergunning voor de uitoefening van
het bedrijf van schadeverzekeraar.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
verzekeraars die sedert 15 maart 1979
vanuit in Nederland gelegen bijkantoren
uitsluitend het bedrijf van levensverzekeraar uitoefenen.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel beoogt te bepalen wat nu is geregeld in artikel 43
van de Wtv 1993. In dit artikel is het compositieverbod
opgenomen voor verzekeraars met zetel in een staat die
geen lidstaat is. Het is mogelijk dat een verzekeraar met
zetel in een staat die geen lidstaat is overeenkomstig het
recht van die staat zowel het bedrijf van levensverzekeraar
als het bedrijf van schadeverzekeraar uitoefent. Naar Nederlands recht is dat niet toegestaan: zie artikel 2:28. Indien
een dergelijke verzekeraar het bedrijf van verzekeraar door
middel van een in Nederland gelegen bijkantoor wil uitoefenen wordt niet aan hem de keuze gelaten tussen het
142
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bedrijf van levensverzekeraar en het bedrijf van schadeverzekeraar, maar komt hij slechts in aanmerking voor een
vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar.
Artikel 2:45143
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland vanuit een vestiging in een staat die
geen lidstaat is het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uit te oefenen, tenzij hij de Nederlandsche Bank
hiervan kennis geeft en aantoont dat zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:24 met betrekking tot de
rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid
tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar
onderscheidenlijk
schadeverzekeraar en de uitoefening
van die bevoegdheid; en
b. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit, met
dien verstande dat voor de toepassing
van dit onderdeel in dat artikel voor
«een verzekeraar met zetel in Nederland» moet worden gelezen: «een verzekeraar met zetel in een staat die geen
lidstaat is».
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens.
3. De levensverzekeraar of schadeverzekeraar kan overgaan tot het uitoefenen van
zijn bedrijf door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland na de mededeling, bedoeld in artikel 2:47.
4. De levensverzekeraar of schadeverzekeraar, bedoeld in het eerste lid, oefent zijn
bedrijf door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland uitsluitend uit in
de branches tot het uitoefenen waarvan
hij in de staat waar hij zijn zetel heeft bevoegd is.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In dit artikel wordt bepaald hetgeen is geregeld in het huidige artikel 118 van de Wtv 1993. Het artikel heeft betrekking
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Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is op
gemerkt dat de gegevens die moeten worden overgelegd bij
de notificatie worden uitgewerkt in artikel 24 Bmfo. Daarin
worden ook genoemd gegevens op basis waarvan DNB kan
beoordelen of voldaan is aan de deskundigheidseisen en betrouwbaarheidseisen (art. 24 lid 1, sub j en k). De grondslag
hiervoor zou moeten zijn opgenomen in artikel 2:45 Wft, maar
dat is niet het geval. Het Ministerie van Financiën heeft geantwoord dat bezien wordt of bedoelde deskundigheidseisen
en betrouwbaarheidseisen alsnog moeten worden opgenomen in artikel 2:45 Wft of dat ze moeten worden geschrapt in
artikel 24 van dit Besluit (red.).
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op levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in
een staat die geen lidstaat is, en die vanuit die staat diensten willen verrichten naar Nederland. Dat is toegestaan,
mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan en indien bepaalde gegevens worden overgelegd.
De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, worden gesteld in de artikelen 3:24 en 3:57,144 van hoofdstuk 3.3.
Deze voorwaarden zijn:
1. de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar dient
naar het recht van de staat van zijn zetel rechtspersoon
te zijn;
2. hij moet in de staat van zijn zetel bevoegd zijn tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar en dit bedrijf vanuit een vestiging in die
staat daadwerkelijk uit oefenen; en
3. hij dient met betrekking tot het gehele door hem uitgeoefende bedrijf te beschikken over een solvabiliteitsmarge, die ten minste overeenkomt met de ingevolge
artikel 3:57, tweede lid, vereiste solvabiliteitsmarge.
Voorts dient de verzekeraar op grond van het tweede lid
gegevens over te leggen aan DNB. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald welke
gegevens de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar
aan DNB dient over te leggen. Aangesloten zal worden bij
het huidige artikel 118, tweede en derde lid, van de Wtv
1993. Bepaald zal worden dat de volgende gegevens
moeten worden overgelegd:
a. een authentiek afschrift van de akte van oprichting, een
exemplaar van zijn statuten alsmede een lijst met namen en adressen van zijn bestuurders en commissarissen;
b. bescheiden waaruit blijkt dat de verzekeraar voldoet
aan de in het eerste lid gestelde eisen;
c. een opgave van de aard van de:
1°. in Nederland gelegen risico's die de verzekeraar
voornemens is te dekken;
2°. overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is
te sluiten; en
d. bescheiden waaruit blijkt welke branches de verzekeraar mag uitoefenen in de staat van de zetel.
Indien de verzekeraar risico's behorende tot de branche
Aansprakelijkheid motorrijtuigen wenst te dekken, legt hij
de gegevens over die in de toelichting op het volgende
artikel worden genoemd.
Dit artikel beperkt zich tot verzekeraars; het heeft geen
betrekking op kredietinstellingen. Dat geldt overigens ook
voor artikel 2:46. Het verschil met betrekking tot dienstverrichting door financiële ondernemingen met zetel in een
staat die geen lidstaat is naar Nederland tussen het regime
voor verzekeraars en het regime voor kredietinstellingen
laat zich als volgt verklaren. Het betreft hier het verschil in
regels met betrekking tot dienstverrichting door financiële
ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
naar Nederland.
Voor banken is deze materie in artikel 3:5 geregeld. Er is
geen verbod op dienstverrichting vanuit een staat die geen
144

Waarnaar wordt verwezen in artikel 3:58, tweede lid dat van
toepassing is op een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is.
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lidstaat is naar Nederland. Echter, artikel 3:5 verbiedt het
buiten besloten kring, al dan niet op termijn, aantrekken, ter
beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben van
opvorderbare gelden van anderen dan professionele
marktpartijen. Op die regel wordt in het tweede lid van dat
artikel voor een aantal gevallen een uitzondering gemaakt,
maar niet voor banken met zetel in een staat die geen
lidstaat is die door middel van dienstverrichting naar Nederland gelden willen aantrekken. Met andere woorden: de
werkzaamheden, genoemd in bijlage I van de richtlijn banken onder 2 tot en met 14, mogen wel door middel van
dienstverrichting naar Nederland worden verricht door een
bank met zetel in een staat die geen lidstaat is, maar het
aantrekken van opvorderbare gelden niet. Het aantrekken
van opvorderbare gelden mag weer wel indien DNB ontheffing heeft verleend. Zie ook de toelichting op artikel 3:5.
Voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars geldt een
andere regeling. Het is verzekeraars met zetel in een staat
die geen lidstaat is verboden diensten te verrichten naar
Nederland vanuit een vestiging in een staat die geen lidstaat is (artikel 2:45) of vanuit een bijkantoor in een andere
lidstaat (artikel 2:46), tenzij hij dat voornemen aan DNB
heeft meegedeeld.
Er zijn dus de volgende verschillen en overeenkomsten ten
aanzien van banken en verzekeraars. In beginsel zijn beide
hoofdactiviteiten – verzekeren voor een verzekeraar respectievelijk gelden aantrekken voor een bank – verboden
als dienstverrichting door een onderneming met zetel in
een derde land. Op beide verboden is echter een uitzondering: gelden aantrekken mag wel met een ontheffing en
verzekeren mag wel na voorafgaande mededeling. De kans
dat mensen worden gedupeerd door een bank is groter dan
bij een verzekeraar. Een depositohouder heeft altijd een
vordering op zijn bank; een verzekerde heeft slechts een
vordering indien zich een verzekerde gebeurtenis voordoet.
Daarbij komt dat het afsluiten van een levensverzekering bij
een verzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is
om fiscale redenen niet vaak voorkomt. Om deze redenen
is de voorwaarde om uitgezonderd te worden van het verbod voor een verzekeraar gemakkelijker te vervullen dan
voor een bank.
Sommige bankenactiviteiten mogen ook zonder bankvergunning of notificatieprocedure worden verricht, namelijk de
activiteiten 2 tot en met 14 van bijlage I van de richtlijn
banken, terwijl bij verzekeraars altijd mededeling vooraf
nodig is. Het verschil kan als volgt worden verklaard. Voorop gesteld zij dat de hoofdactiviteit van beide typen financiele ondernemingen wel verboden is als dienstverrichting
vanuit een staat die geen lidstaat is, namelijk verzekeren
voor verzekeraars en het aantrekken van gelden voor
banken. Het systeem van de richtlijn banken is dat, als een
onderneming een bankvergunning heeft, hij daarmee automatisch de activiteiten 2 tot en met 14 mag uitoefenen,
tenzij dat door toezichthoudende instantie van de lidstaat
van de zetel verboden is. Met andere woorden: de richtlijn
biedt de mogelijkheid om de activiteiten 2 tot en met 14 te
verbieden naast het bedrijf van bank, maar wie het bedrijf
van bank niet uitoefent, mag zonder bankvergunning de
activiteiten 2 tot en met 14 verrichten. Bij een verzekeraar
ligt dat anders: hij mag naast het bedrijf van verzekeraar
geen ander bedrijf uitoefenen. Ook deze omstandigheid
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speelt een rol bij het verschil in de wettelijke regeling. Bij de
activiteiten 2 tot en met 14 is in het algemeen de kans dat
een cliënt wordt gedupeerd zo klein dat het niet zinvol is
met betrekking daartoe dienstverrichting te verbieden. Dit
zou bovendien onredelijk zijn omdat andere ondernemingen die deze activiteiten uitoefenen niet vergunningplichtig
zijn of onderworpen zijn aan een notificatieprocedure.
Tot slot: harmonisatie op dit punt van de regels voor kredietinstellingen en die voor verzekeraars is problematisch
omdat dan de vraag rijst of het bankenregime op verzekeraars moet worden toegepast of het regime voor verzekeraars op banken. Geheel nieuwe regels die nu voor geen
van beide typen financiële ondernemingen gelden lijken
minder goed denkbaar.
Het bankenregime op verzekeraars toepassen zou een
verzwaring voor de verzekeraars betekenen. Dat past niet
goed in het streven vrijheid van het kapitaalverkeer te
bevorderen. Bovendien zou dat in strijd zijn met de mede
door Nederland ondertekende OESO-code inzake de liberalisation of invisible transactions. Lidstaten worden dan
ook niet geacht nieuwe beperkingen op te werpen.145 Annexen A en B bij de Code kennen t.a.v. verzekeringen geen
voorbehoud voor zover hier van belang, zodat Nederland
nu geen nieuwe beperkingen kan invoeren (voor banken is
wel een uitzondering opgenomen). De Code is weliswaar
juridisch niet bindend, maar Nederland heeft altijd gestreefd
naar een zo groot mogelijke liberalisatie; een beperking
daarvan juist door Nederland zou vreemd overkomen.
Nederland met zijn open economie is ook zeer gebaat bij
handhaving van de bestaande situatie.
Het regime voor verzekeraars op banken toepassen zou
betekenen dat een enkele mededeling vooraf voldoende is
om naar Nederland diensten te kunnen verrichten. Dit
systeem laat geen toets toe op de kwaliteit van het toezicht
in het land van de zetel. Gelet op de – vermoedelijke –
kwaliteit van toezicht in sommige staten is dat ongewenst.
Deze opmerkingen pleiten niet voor harmonisatie op dit
punt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In vergelijking met artikel 2:45 zoals dat aan de Tweede
Kamer is gezonden bij de eerste nota van wijziging, is
vervallen dat de verzekeraar eerst twee maanden na de
ontvangst van de ontvangstbevestiging bedoeld in artikel
2:47 kan aanvangen met het uitoefenen van zijn bedrijf
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. De wijziging brengt de regeling meer in overeenstemming met de richtlijnen schadeverzekeraars en levensverzekeraars.
Artikel 2:47 betreft de procedure ten aanzien van het bijkantoor of het verrichten van diensten in Nederland door
een levens- of schadeverzekeraar met zetel in een staat
die geen lidstaat is. Inhoudelijk geldt hiervoor dezelfde
procedure als voor financiële ondernemingen uit een andere lidstaat. Er wordt echter geen samenwerking voorgeschreven van de toezichthouder met de toezichthoudende
instantie van de staat van herkomst.
Zie ook de Toelichting uit Kamerstuk 29 708, nr. 19, opge145

nomen bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Artikel 2:45 van de Wft regelt de dienstverrichting naar
Nederland vanuit staten die geen lidstaat zijn voor wat
betreft de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar
of schadeverzekeraar. In de huidige tekst staat dat de
levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een
staat die geen lidstaat is DNB in kennis moet stellen. Bij
een strikte lezing zou het misverstand kunnen ontstaan dat
wordt gesuggereerd dat degenen die geen levensverzekeraar of schadeverzekeraar zijn hier diensten zouden mogen
verrichten zonder DNB in kennis te stellen. Dat is uiteraard
niet bedoeld. Teneinde mogelijke misverstanden te vermijden wordt met de in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen
de verplichting tot inkennisstelling gelegd op een ieder die
hier diensten wil verrichten. Daarmee is aangesloten bij de
artikelen 2:40, eerste lid, en 2:48, eerste lid, van de Wft.
Artikel 2:45a
1. Indien de persoon, bedoeld in artikel
2:45, eerste lid, de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen wil uitoefenen,
toont hij tevens aan dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:70, eerste lid, onderdelen a
en b, met betrekking tot deze uit de
Wet
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen voortvloeiende verplichtingen;
b. artikel 4:70, tweede lid, met betrekking tot de schaderegelaar; en
c. artikel 4:71, eerste lid, onderdeel e,
met betrekking tot de schadeafhandelaar.
2. Artikel 2:45, tweede tot en met vierde lid,
is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 31.468, nr. 8
Ingevolge de Europese richtlijnen met betrekking tot de
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe
deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding
kan geven dienen Wam-verzekeraars te zijn aangesloten
bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars,
hun verplichtingen jegens het Waarborgfonds Motorverkeer
na te komen en in iedere lidstaat een schaderegelaar aan
te stellen. Voor verzekeraars met zetel in Nederland en
verzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is die
hun bedrijf willen uitoefenen vanuit een bijkantoor in Nederland, is dit geregeld in de artikelen 2:32 en 2:42 van de Wft.
Verzuimd is dit eveneens te regelen voor verzekeraars met
zetel in een staat die geen lidstaat is, indien zij hun activiteiten in dienstverrichting uitoefenen. Met het voorstel tot
invoeging van het nieuwe artikel 2:45a, onderdelen a en b,
in de Wft wordt dit verzuim hersteld.
Tevens is in artikel 2:45a, onderdeel c, opgenomen dat
dergelijke verzekeraars een schade-afhandelaar aanstellen. De tweede richtlijn schadeverzekering stelt deze eis
aan verzekeraars met zetel buiten Nederland die door
middel van dienstverrichting Wam-verzekeringen sluiten.

Zie de artt. 1 en 2 van de Code.
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Artikel 2:46
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland vanuit een bijkantoor in een andere
lidstaat het bedrijf van levensverzekeraar
of schadeverzekeraar uit te oefenen, tenzij
hij hiervan kennis geeft aan de Nederlandsche Bank.
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens.
3. De levensverzekeraar of schadeverzekeraar kan overgaan tot het uitoefenen van
zijn bedrijf door middel van het verrichten
van diensten vanuit het bijkantoor naar
Nederland na ontvangst van de mededeling, bedoeld in artikel 2:47.
4. In geval van co-assurantie binnen de Unie
zijn het eerste en tweede lid slechts van
toepassing op schadeverzekeraars die als
eerste schadeverzekeraar optreden.
Kamerstuk 29 708, nr. 10.
In dit artikel wordt bepaald hetgeen is geregeld in het huidige artikel 116 van de Wtv 1993. Het artikel moet in samenhang worden gelezen met artikel 2:34. Het artikel heeft
betrekking op levensverzekeraars en schadeverzekeraars
met zetel in een staat die geen lidstaat is, die vanuit een
bijkantoor in een andere lidstaat diensten willen verrichten
naar Nederland. Dat is toegestaan mits dit voornemen aan
DNB is medegedeeld. Daarnaast dient de levensverzekeraar of de schadeverzekeraar gegevens over te leggen aan
DNB. Welke gegevens dat zijn, wordt bepaald bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. In het huidige artikel
116, eerste lid van de Wtv 1993 worden de volgende gegevens genoemd:
a. een verklaring, afgegeven door de bevoegde toezichthoudende instantie in een lidstaat, dat de verzekeraar
beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge;
b. een verklaring, afgegeven door de toezichthoudende
instantie in de betrokken lidstaat, waarin de branches
zijn vermeld waarvoor de verzekeraar een vergunning
bezit;
c. een opgave van de aard van de:
1°. in Nederland gelegen risico's die de schadeverzekeraar voornemens is te dekken;
2°. overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten; en
d. indien de verzekeraar risico's behorende tot de branche
Aansprakelijkheid motorrijtuigen wenst te dekken,
1°. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel
2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
2°. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de artikelen 24,
eerste lid, en 24a, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
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3°. een opgave van naam en adres van de schadeafhandelaar.
Nadat deze gegevens zijn overgelegd aan DNB, zendt
DNB een ontvangstbevestiging. Dit wordt geregeld in artikel
2:34. De verzekeraar kan zijn werkzaamheden aanvangen
na ontvangst van die ontvangstbevestiging.
Tevens wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2:45,
waar wordt ingegaan op de vraag waarom artikel 2:46 geen
betrekking heeft op banken.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen wordt
aangesloten bij de voorgestelde wijzigingen van artikel
2:45, eerste lid, van de Wft. Voor de toelichting op de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op
de voorgestelde wijzigingen van artikel 2:45 van de Wft.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzing wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon.
Artikel 2:47
Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in artikel 2:26f, eerste lid,
2:45, eerste lid, 2:46, eerste lid, of 2:54f, eerste lid, heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst hiervan onverwijld mede aan de entiteit voor risico-aansprakelijkheid, herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar die de kennisgeving heeft gedaan.
Zie de toelichting bij art. 2:8 en die bij art. 2:45.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
De wijziging van artikel van artikel 2:47 houdt verband met
de opneming van de artikelen 2:26f en 2:54f. Zie voor de
toelichting de toelichting op die artikelen.

Afdeling 2.2.4 Uitoefenen van bedrijf
van verzekeraar met beperkte risicoomvang
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting op de onderdelen Ada en Adb wordt
verwezen naar paragraaf 5 van de algemene toelichting.
Opgemerkt wordt nog dat de in artikel 2:48, derde lid, Wft
bedoelde vergunning betrekking heeft op zowel een vergunning die recht geeft op een Europees paspoort als op
een nationale vergunning.
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§ 2.2.4.1. Vergunningplicht en -eisen
voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel in Nederland 146
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Het opschrift van paragraaf 2.2.4.1. Wft is nog niet aangepast aan de door de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn
gewijzigde reikwijdte van deze paragraaf, die niet alleen
meer betrekking heeft op natura-uitvaartverzekeraars maar
op alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.
Artikel 2:48
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar,
natura-uitvaartverzekeraar
of
schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang.147 148 149
148
146

147

Artikel IIIB van de Wet implementatie Omnibus richtlijn (Stb.
2015, nr. 278) bepaalt dat de Nederlandsche Bank, ter voorbereiding op de invoering de Solvency II richtlijn 2009/138/EG
de besluiten, bedoeld in artikel 308 bis, lid 1, onderdelen a tot
en met i en k en l, lid 2 en 3, van de richtlijn solvabiliteit II kan
nemen. Deze besluiten treden niet in werking voor 1 januari
2016. Dit wordtin kamerstuk 34.100 nr. 7 als volgt toegelicht:
“De introductie van een apart toezichtregime voor verzekeraars met beperkte risico-omvang heeft tot gevolg dat een
kleine onder-linge schadeverzekeraar, indien deze niet onder
de vrijstellingsregeling valt, een vergunning dient aan te vragen. Dit zou er bij de huidige definitie van het begrip OOB toe
leiden dat de verzekeraar kwalificeert als OOB en te maken
zou krijgen met de zwaardere eisen die de Wta stelt ten aanzien van de accountantscontrole bij OOB’s. Om dit onbedoelde gevolg en de daaraan verbonden nalevingskosten te voorkomen, wordt voorgesteld de definitie van OOB, voor zover
het verzekeraars betreft, te beperken tot ver-zekeraars met
beperkte risico-omvang. Dit is in overeenstemming met de
herziene richtlijn wettelijke controles van jaarrekeningen
(2006/43/EG), op grond waarvan verzekeraars die onder de
toepasselijke richtlijnen vallen (thans: de richtlijn solvabiliteit
II) als OOB dienen te worden aangemerkt. Artikel IIIB implementeert artikel 308 bis van de richtlijn solvabiliteit II. Ter
voorbereiding op de toepassing van de richtlijn solvabili-teit II
dienen door de toezichthouder bepaalde besluiten te worden
genomen, zoals de goedkeuring van het interne model dat de
verzekeraar met ingang van 1 januari 2016 wil toepassen.”
Dit artikel van de Wet implementatie Omnibus richtlijn (Stb.
2015, nr. 278) treedt volgens Stb 2015, nr. 209 in werking op
29 juli, 2015 (red).
Artikel XIII van de Implementatiewet richtlijn Solvabiliteit II
(Stb. 2012, nr. 679) bepaalt:
1. Op een natura-uitvaartverzekeraar die op het tijdstip van
de inwerkingtreding van deze wet een vergunning heeft
op grond van artikel 2:48, eerste lid, of artikel 2:50, eerste
lid, van de Wet op het financieel toezicht, en die het
voornemen heeft zijn werkzaamheden te gaan verrichten
met gebruikmaking van de artikelen 2:49b onderscheidenlijk 2:54.0a en 3:3 van de Wet op het financieel toezicht is artikel XI, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
2. Een natura-uitvaartverzekeraar waarop het eerste lid van
toepassing is, en die ervoor kiest zijn werkzaamheden na
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het in werking treden van deze wet te gaan verrichten
met een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid,
of artikel 2:40, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht, stelt de Nederlandsche Bank uiterlijk op de dag
voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van dit artikel daarvan in kennis. Alsdan wordt zijn vergunning op
het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel van
rechtswege omgezet in die vergunning.
Zie voor een toelichting de voetnoot bij artikel 1:10 (red.).
In kamerstuk 34.100, nr. 3 wordt dit verder als volgt toegelicht: “Voor natura-uitvaartverzekeraars die gebruik willen maken van de vrijstelling van prude
ntieel toezicht wordt in
lid 1 voorzien in eenzelfde overgangsregeling als voor schadeverzekeraars die een beroep op deze vrijstelling willen
doen. Voorts biedt het nieuwe lid 2 naturauitvaartverzekeraars eenzelfde mogelijkheid als art. XII, lid 2,
van de implementatiewet richtlijn solvabiliteit II [zie de voetnoot bij art. 2:27, lid 1, en 2:40, lid 1, Wft (red.)]. Door het
aanvragen van een vergunning voor het levensverzekeringsbedrijf worden de betrokken natura-uitvaartverzekeraars wel
aangemerkt als levensverzekeraars.” (red.).
Art. 1e, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:48, lid 1, Wft zijn vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars (a)
waarvan de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten niet
meer bedragen dan € 2 mln; (b) waarvan de technische voorzieningen, berekend overeenkomstig titel 9, afdeling 15, van
Boek 2 BW, zonder aftrek van de bedragen die op grond van
herverzekeringsovereenkomsten en op entiteiten voor risicoacceptatie kunnen worden verhaald, niet meer bedragen dan
€ 10 mln; (c) die niet behoren tot een groep waarvan de totale
technische voorzieningen, berekend overeenkomstig titel 9,
afdeling 15, van Boek 2 BW, meer dan € 25 mln bedragen of
waarvan een verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met
beperkte risico-omvang, deel uitmaakt; (d) waarvan het bedrijf
geen herverzekeringsactiviteiten omvat die (1°) meer bedragen dan € 0,5 mln van de bruto geboekte premie-inkomsten,
of > € 2,5 mln van de technische voorzieningen berekend ingevolge Boek 2 BW, zonder aftrek van de bedragen die op
grond van herverzekeringsovereenkomsten en van entiteiten
voor risico-acceptatie kunnen worden verhaald, of (2°) > 10%
uitmaken van de bruto geboekte premie-inkomsten of > 10%
uitmaken van de technische voorzieningen, zonder aftrek van
de bedragen die op grond van herverzekeringsovereenkomsten en op entiteiten voor risico-acceptatie kunnen worden
verhaald; (e) die geen ander bedrijf uitoefenen dan het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, met uitzondering van handelsactiviteiten die voortvloeien uit het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en het uitoefenen van het bedrijf van herverzekeraar in de activiteit natura-uitvaartherverzekering; en (f) die
geen verzekeringen sluiten met een dekking van > € 12.500
per overlijdensgeval. Indien de onder a t/m d, genoemde bedragen / percentages 3 achtereenvolgende jaren worden
overschreden, is de vrijstelling met ingang van het 4e jaar niet
meer van toepassing. De vrijstelling is opnieuw van toepassing indien de verzekeraar gedurende 3 achtereenvolgende
jaren aan de eisen van lid 1 heeft voldaan (Art 1e, lid 5, Vr).
Deze vrijstelling is niet van toepassing op een naturauitvaartverzekeraar die er vrijwillig voor gekozen heeft zijn
werkzaamheden met een vergunning als bedoeld in art. 2:48,
lid 1, Wft te verrichten (Art 1e, lid 2, Vr). Een vrijgestelde natura-uitvaartverzekeraar informeert binnen 6 maanden volgend op het van toepassing worden van de vrijstelling eenmalig alle verzekeringnemers over het feit dat hij niet meer
onder prudentieel toezicht staat van DNB. Bij ieder aanbod
voor het sluiten van een verzekering, in reclame-uitingen en
documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht
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2. De vergunning vermeldt de beperkingen
die gelden voor een verzekeraar met beperkte risico-omvang.
3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien
van het zonder vergunning uitoefenen van
het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland die
voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben.
4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het
bedrijf van schadeverzekeraar worden
onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie de toelichting bij art. 2:4.
(…) In de huidige systematiek is de vergunningplicht voor
ondernemingen die het bedrijf van levensverzekeraar uitoefenen en de vergunningplicht voor ondernemingen die het
bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uitoefenen geregeld
in de Wtn en de Wtv 1993. In deze systematiek omvat het
levensverzekeringsbedrijf van de Wtv 1993 tevens het
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf van de Wtn. Indien het
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt uitgeoefend en een
vergunning op grond van de Wtn is verkregen is de Wtn
van toepassing (zie ook artikel 13, eerste lid, onderdeel g,
van de Wtv 1993); indien het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt uitgeoefend door een levensverzekeraar is de
Wtv 1993 van toepassing. Een vergunning voor het levensverzekeringsbedrijf op grond van de Wtv 1993 (de branche
Levensverzekering algemeen) omvat dus tevens de bevoegdheid om het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uit te
oefenen.
Omdat de Wtn en de Wtv 1993 in het onderhavige wetsvoorstel worden samengevoegd en derhalve de vergunningplicht voor levensverzekeraars en die voor naturauitvaartverzekeraars in één wet worden opgenomen, behoeven de huidige bepalingen aanpassing.
Aangezien de definitie van “levensverzekering” mede “natu-
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wordt gesteld, in andere precontractuele informatie aan aspirant-verzekeringnemers en in de verzekeringovereenkomst,
vermeldt de verzekeraar dat hij voor het sluiten van naturauitvaartverzekeringen niet onder prudentieel toezicht staat
van DNB (art 1e, lid 3, Vr.). Een vrijgestelde naturauitvaartverzekeraar stelt DNB in kennis van elke verandering
in zijn situatie die relevant is voor de toepassing van de vrijstelling (Art. 1e, lid 4, Vr.) (red.).
Art. 1f, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bevat een vrijstelling
voor schadeverzekeraars die net zo is geformuleerd als art.
1e, Vr voor natura-uitvaartverzekeraars. Als extra voorwaarde
geldt dat zij geen schaden verzekeren veroorzaakt door of
ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland
voordoen, behoudens het verzekeren van risico’s van molest
in de algemeen gebruikelijke molestclausules in zee-,
transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen, zolang DNB
daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.
(red.).
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ra-uitvaartverzekering” omvat, zou in het voorgestelde
artikel 2:4, 1e lid, kunnen worden gelezen dat de levensverzekeraar die het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
uitoefent – al dan niet in combinatie met andere branches
van levensverzekering – zowel een vergunning voor het
bedrijf van levensverzekeraar als een vergunning voor het
bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar nodig heeft.
Dat zou niet een juiste lezing van het eerste lid zijn. Teneinde onduidelijkheid te vermijden, is een vierde lid toegevoegd, dat erop neerkomt dat de levensverzekeraar die het
bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar wenst uit te oefenen,
kan volstaan met een vergunning voor de uitoefening van
het bedrijf van levensverzekeraar. Er is, met andere woorden, niet tevens een vergunning voor de uitoefening van
het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar benodigd. Op
een levensverzekeraar die het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uitoefent, zijn de bepalingen inzake het bedrijf
van levensverzekeraar van toepassing, niet de bepalingen
inzake het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar. Een en
ander laat uiteraard onverlet dat een natura-uitvaartverzekeraar die daarnaast geen risico’s uit andere branches
dekt, er ook voor kan kiezen een natura-uitvaartverzekeringsvergunning aan te vragen. In dat geval zijn uitsluitend
de bepalingen ten aanzien van het bedrijf van naturauitvaartverzekeraar van toepassing, niet die inzake het
bedrijf van levensverzekeraar. Met de opname van het
vierde lid wordt de bestaande praktijk uit de Wtn en de Wtv
1993 gewaarborgd.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting op de onderdelen Ada en Adb wordt
verwezen naar paragraaf 5 van de algemene toelichting.
Opgemerkt wordt nog dat de in artikel 2:48, derde lid, Wft
bedoelde vergunning betrekking heeft op zowel een vergunning die recht geeft op een Europees paspoort als op
een nationale vergunning.
Artikel 2:49
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:48 indien de aanvrager aantoont dat
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, derde lid, met betrekking
tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
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betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal leden van de
raad van commissarissen;
h. artikel 3:20 met betrekking tot de
rechtsvorm;
i. artikel 3:53, eerste tot en met vierde lid,
met betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
j. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit; en
k. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. 150
150

Art. XII van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening
solvabiliteit II (Stb 2015, nr. 308) bepaalt dat de gegevens,
bedoeld in artikel XI, lid 5, van de Implementatiewet richtlijn
solvabiliteit II (Stb. 2012, nr 679) zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en
faxnummer van de verzekeraar;
b. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en
de handelsnaam of handelsnamen;
c. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
d. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
e. een programma van werkzaamheden die de verzekeraar
voornemens is te verrichten;
f. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de
hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of
voldaan wordt aan artikel 3:16 van de wet;
g. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel
3:53, eerste lid, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld
in artikel 3:57, eerste lid, van de wet blijken; en
h. indien van toepassing:
1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde
deelneming als bedoeld in artikel 3:95 van de wet;
2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank
kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:99 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de aanvrager of
houder van een verklaring van geen bezwaar die op
grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid
van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen
of mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen;
en
3°. bescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de aanvrager of houder
van een verklaring van geen bezwaar blijken.
Dit werd als volgt toegelicht: “Artikel XI van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II bevat overgangsrecht voor verzekeraars met beperkte risico-omvang die werkzaam waren op
basis van een verklaring krachtens artikel 1:10, onderdeel a,
van de Wft, en een vergunning aanvragen als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de wet. Ingevolge het vijfde lid van artikel XI behoeven in die situatie bij het aanvragen van een
vergunning minder gegevens te worden overgelegd dan in
andere gevallen. Artikel XII van het onderhavige besluit
schrijft voor welke gegevens wel dienen te worden overgelegd. In essentie gaat het daarbij om gegevens die niet van
verklaringhouders werden gevraagd.” (red.).
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3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g of k, indien de aanvrager aantoont
dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:12 en bij art 2:5.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager ook te voldoen aan het bepaalde in artikel 3:19, eerste lid, van de
Wft. Artikel 3:19, eerste lid, van de Wft is echter ten onrechte niet opgenomen in artikel 2:49, eerste lid. Het eerste
onderdeel herstelt deze omissie. Nu nog wordt verwezen
naar het gehele artikel 3:70 van de Wft, maar bedoeld is te
verwijzen naar alleen het eerste lid van dat artikel, aangezien alleen in dat lid een inhoudelijke norm is opgenomen.
Met de tweede in dit onderdeel voorgestelde wijziging
wordt de juiste verwijzing opgenomen.
Voorts is de verwijzing in het derde lid naar de artikelen
3:53 van de Wft, met betrekking tot het minimum eigen
vermogen, en 3:57 van de Wft, met betrekking tot de solvabiliteit vervallen. Bij de vergunningaanvraag en tijdens
het lopend toezicht kan een verzekeraar namelijk niet
worden ontheven van de verplichting met betrekking tot het
minimum eigen vermogen en met betrekking tot de solvabiliteit. Bij de omzetting van de oude sectorale wetten naar
de Wft was beoogd dat de ontheffingsmogelijkheden die
bestaan tijdens lopend toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die bestaan in het kader van de vergunningaanvraag, dezelfde zijn. Dat is ten onrechte evenwel niet
steeds het geval. Met de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen worden de incongruenties ongedaan gemaakt.
Daarbij is ook met de wijziging zoals voorgesteld in het
eerste onderdeel rekening gehouden.
Artikel 2:49a
De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29,
2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Nu afdeling 2.2.4. niet meer uitsluitend betrekking zal hebben op het uitoefenen van het bedrijf van naturauitvaartverzekeraar, is het nodig om in artikel 2:49a Wft
enkele bepalingen van afdeling 2.2.3. van overeenkomstige
toepassing te verklaren.

§ 2.2.4.1a. Vrijstelling
Artikel 2:49b
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:48, eerste lid. Aan
deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
Kamerstuk 33.273 nr 03
Zie de toelichting op de wijziging van artikel 2:33a van de
Wft.
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De aanpassing ziet op de vernummering van artikel 2:49a
van de Wft.

ge branches.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:6.

§ 2.2.4.2. Vergunningplicht en -eisen
voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel buiten Nederland

Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.

Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.
Artikel 2:50
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder een daartoe door de
Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang uit te
oefenen vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor. 151 152
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
levensverzekeraars,
natura-uitvaartverzekeraars of schadeverzekeraars met
beperkte risico-omvang met zetel in een
door Onze Minister aan te wijzen staat
waar toezicht op het uitoefenen van het
bedrijf van levensverzekeraar, naturauitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar
wordt uitgeoefend dat in voldoende mate
waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen. Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot het aanwijzen van staten.
Het besluit tot aanwijzing kan door Onze
Minister worden ingetrokken.
3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien
van het zonder vergunning uitoefenen van
het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
is niet van toepassing op levensverzekeraars die een vergunning als bedoeld in
artikel 2:36, 2:40 of het eerste lid hebben
voor de branche Levensverzekering algemeen.
4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het
bedrijf van schadeverzekeraar worden
onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijla151

152

Art. 1g, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:50, lid 1, Wft, zijn vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars die
voldoen aan art. 1d, lid 1, sub a t/m f. Maar die verwijzing
klopt waarschijnlijk niet (meer), net als de verwijzing in art. 1g,
lid 4, Vr. De vrijstelling geldt niet indien de verzekeraar vrijwillig heeft gekozen voor een vergunning ex art. 2:50, Wft (red.).
Art. 1g, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:50, lid 1, Wft, zijn vrijgesteld schadeverzekeraars die voldoen aan art. 1e, lid 1, sub a t/m g. Dat moet a t/m f zijn. De
verwijzing in art. 1g, lid 4, Vr. klopt waarschijnlijk niet (meer).
De vrijstelling geldt niet indien de verzekeraar vrijwillig heeft
gekozen voor een vergunning ex art. 2:50, Wft (red.).
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Artikel 2:51
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:50 indien de aanvrager aantoont dat
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de
bedrijfsvoering;
e. artikel 3:47, eerste tot en met derde
en vijfde tot en met achtste lid, met
betrekking tot de vertegenwoordiger
van een verzekeraar;
f. artikel 3:53, eerste tot en met vierde
lid, met betrekking tot het minimum
eigen vermogen;
g. artikel 3:57, eerste tot en met derde
lid, met betrekking tot de solvabiliteit;
en
h. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar, alsmede dat de aanvrager zal voldoen aan artikel 3:24
met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of
schadeverzekeraar en de uitoefening
van die bevoegdheid, met dien verstande dat voor de toepas-sing van
de onderdelen a tot en met d, f en g in
de in die onderdelen genoemde artikelen de daarin gestelde eisen betrekking hebben op het in Nederland
gelegen bijkantoor van een verzekeraar met beperkte risico-omvang met
zetel buiten Nederland.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
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van het eerste lid, aanhef en onderdeel c
tot en met h, indien de aanvrager aantoont
dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:7.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:51 van de Wft worden de eisen gesteld waaraan
moet worden voldaan in het kader van de aanvraag van
een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van
natura-uitvaartverzekeraar met zetel in een aangewezen
staat vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De verwijzingen naar de artikelen 3:15 van de Wft, met betrekking
tot het minimum aantal dagelijks-beleidsbepalers en de
plaats waaruit zij hun werkzaamheden verrichten en 3:24
van de Wft, met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid en
de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf, zijn niet
meer in deze opsomming opgenomen. Deze voorschriften
gelden tijdens lopend toezicht niet voor natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland. Zij behoeven dus
evenmin te gelden in het kader van de markttoegang.
Hetzelfde geldt voor de eis met betrekking tot de zeggenschapsstructuur: die wordt ook niet tijdens lopend toezicht
gesteld. Bij de omzetting van de oude sectorale wetten
naar de Wft was beoogd dat de ontheffingsmogelijkheden
die bestaan tijdens lopend toezicht en de ontheffingsmogelijkheden die bestaan in het kader van de vergunningaanvraag, dezelfde zijn. Dat is ten onrechte evenwel niet
steeds het geval. Met de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen worden de incongruenties ongedaan gemaakt.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.
Artikel 2:51a
De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29,
2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel buiten Nederland.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.
Ook onderdeel AEd vloeit voort uit het feit dat afdeling
2.2.4. niet meer uitsluitend betrekking zal hebben op het
uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar.
Daarom zijn via artikel 2:51a van de Wft enkele bepalingen
van afdeling 2.2.3. van overeenkomstige toepassing verklaard.
Artikel 2:52
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of

© R.E. Batten januari 2020

schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland uit te oefenen, tenzij hij de Nederlandsche Bank van
dit voornemen kennis heeft gegeven.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
verzekeraars met beperkte risico-omvang
met zetel in een door Onze Minister ingevolge artikel 2:50 aan te wijzen staat.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
levensverzekeraars met zetel in een andere lidstaat die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende
vergunning hebben voor het uitoefenen
van het bedrijf van levensverzekeraar.153
4. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de financiële
onderneming die de kennisgeving heeft
gedaan.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:8.
Artikel 2:53
1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 2:52,
eerste lid, geschiedt onder opgave van bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
2. De
levensverzekeraar,
naturauitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar
met beperkte risico-omvang, bedoeld in
artikel 2:52, eerste lid, kan overgaan tot
het verrichten van diensten nadat hij de
mededeling, bedoeld in artikel 2:52, vierde
lid, van de Nederlandsche Bank heeft ontvangen.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:9.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt aangesloten bij de voorgestelde wijziging van artikel 2:9, tweede lid, van de Wft. Voor de toelichting op de voorgestelde
wijziging wordt verwezen naar de toelichting op de voorgestelde wijziging van artikel 2:9 van de Wft.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
153

Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is op
gemerkt dat in artikel 2:52 lid 3 levensverzekeraars met een
vergunning, verleend door DNB, worden uitgezonderd van
een vergunningplicht voor het uitoefenen van het bedrijf van
natura-uitvaartverzekeraar. Opgemerkt wordt dat dit niet nodig lijkt. Zie ook artikel 2:48, lid 2 en 2:50 lid 3. Tevens wordt
opgemerkt dat de uitzondering in artikel 2:52, derde lid, beperkter is dan de uitzondering in de definitie van levensverzekeraar / natura-uitvaartverzekeraar in artikel 1:1 van de Wft.
Hier maakt de fout echter niet zoveel uit, aangezien dezelfde
beperking is aangebracht als in de definitie van levensverzekeraar / naturauitvaartverzekeraar in artikel 1:1. Het Ministerie
van Financiën studeert hier nog op (red.).
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Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.
Artikel 2:54
1. Een levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang, bedoeld in artikel
2:50, tweede lid, of artikel 2:52, tweede lid,
die voornemens is vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland het bedrijf van levensverzekeraar,
natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang uit
te oefenen, geeft aan de Nederlandsche
Bank kennis van dat voornemen. De levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte
risico-omvang legt daarbij een door de
toezichthoudende instantie van die aangewezen staat afgegeven verklaring over
waaruit blijkt dat hij in die staat bevoegd
is tot het uitoefenen van het bedrijf van
levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte
risico-omvang.
2. De levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang kan overgaan tot het
uitoefenen van het voorgenomen bedrijf
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland nadat de kennisgeving is gedaan en de verklaring is afgegeven tenzij de Nederlandsche Bank mededeelt dat het voornemen in strijd is met
deze wet.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de ontvangst
hiervan onverwijld mede aan de levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of
schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang die de kennisgeving heeft gedaan.
4. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de kennisgeving de toezichthoudende instantie van de
aangewezen staat mededelen welke voorwaarden om redenen van algemeen belang door de levensverzekeraar, naturauitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar
met beperkte risico-omvang in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen
van zijn bedrijf vanuit het in Nederland gelegen bijkantoor. De Nederlandsche Bank
zendt hiervan een afschrift aan de levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of
schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
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Zie hiervoor de toelichting bij art. 2:10.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:54 van de Wft wordt de situatie geregeld waarin
een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in een aangewezen staat voornemens is zijn bedrijf uit te oefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland. Voor artikel 2:54
van de Wft worden wijzigingen voorgesteld die gelijk zijn
aan de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van
artikel 2:10 van de Wft. Voor de toelichting op de voorstelde wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de in
artikel I, onderdeel KK, voorgestelde wijzigingen van artikel
2:10 van de Wft. Overigens zijn er op dit moment geen staten aangewezen als staat waar adequaat toezicht wordt uitgeoefend op natura-uitvaartverzekeraars, maar die situatie
kan veranderen. Vooralsnog zal het toepassingsbereik van
artikel 2:54 van de Wft dan ook gering zijn. Zie in dit verband ook artikel 2:35 van de Wft, dat betrekking heeft op
een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in
een andere lidstaat die aldaar een vergunning heeft verkregen.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Met voorgestelde wijzigingen wordt het vierde lid van artikel
2:54 in lijn gebracht met vergelijkbare bepalingen in onder
andere de artikelen 2:14, 2:24, 2:34, 2:70, 2:110, en 2:114
van de Wft.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.

§ 2.2.4.2A. Vrijstelling
Artikel 2:54.0a
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:50. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5 van
de algemene toelichting.
Voor Nederlandse natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars geldt onder voorwaarden dat zij gebruik kunnen maken van een vrijstelling, met dien verstande dat
dergelijke verzekeraars met zetel in een andere lidstaat niet
ongunstiger mogen worden behandeld dan Nederlandse
verzekeraars. Daarom is in onderdeel AEh (artikel 2:54.0a)
voorzien in de mogelijkheid van een vrijstelling voor deze
verzekeraars.
Kamerstuk 34.100, nr. 14
Tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet implementatie
Omnibus II-richtlijn van 2 maart jl. is gesproken over de
vrijstellingsgrens van € 10.000. Deze grens houdt in dat
alle van prudentieel toezicht vrijgestelde verzekeraars (dus
niet alleen natura-uitvaartverzekeraars) geen verzekeringen mogen sluiten met een dekking van meer dan € 10.000
euro per verzekerd object respectievelijk per overlijdensge-
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val. De hoogte van deze grens is mede in overleg met de
samenwerkende uitvaartorganisaties (Nardus) respectievelijk de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (FOV) vastgesteld, zie de memorie van toelichting bij de
Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II.154
Enkele leden van de vaste commissie voor Financiën vroegen zich af of de grens niet te laag is en wilden weten hoe
de organisaties van natura-uitvaartverzekeraars daarover
denken. Ik stel voor bij de consultatie van de Vrijstellingsregeling Wft die in de komende maanden zal plaatsvinden
en waarin deze vrijstellingsgrens zal worden opgenomen,
expliciet te vragen naar de hoogte van deze grens.
Ik hecht er overigens aan op te merken, zoals ik ook al
tijdens het wetgevingsoverleg van 2 maart jl. deed, dat bij
het vaststellen van deze grens ook rekening moet worden
gehouden met de belangen van de consument. De gedachte hierbij is dat alleen die verzekeraars van prudentieel
toezicht kunnen worden vrijgesteld die verzekeringen aanbieden die beperkt van omvang zijn. De consument loopt
immers, vanwege het ontbreken van prudentieel toezicht,
dan een groter risico dat hij zijn verzekering niet volledig
krijgt uitbetaald. De consument dient zich ook bewust te
zijn van dit risico, vandaar dat ik tevens voornemens ben
vrijgestelde verzekeraars te verplichten expliciet aan te
geven dat zij niet onder het prudentieel toezicht van de
Nederlandsche Bank staan. Ook dit voornemen is opgenomen in de memorie van toelichting bij de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II.155
Voorts maak ik van de gelegenheid gebruik u te wijzen op
een onjuistheid in de toelichting bij de nota van wijziging
inzake het wetsvoorstel implementatie Omnibus II-richtlijn.
In de toelichting op onderdeel D is de volgende zin opgenomen: «Om dit onbedoelde gevolg en de daaraan verbonden nalevingskosten te voorkomen, wordt voorgesteld
de definitie van OOB, voor zover het verzekeraars betreft,
te beperken tot verzekeraars met beperkte risico-omvang».
Het laatste deel van de zin had echter moeten luiden «...
voor zover het verzekeraars betreft, te beperken tot verzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risicoomvang». Op deze wijze krijgen verzekeraars met beperkte
risico-omvang niet te maken met (onbedoelde) nalevingskosten.
Kamerstuk 34.100, nr. 15
Minister Dijsselbloem: […] De heer Nijboer heeft in verband
met de uitvaartverzekeraars gevraagd om de grens van
€10.000 te verhogen naar €20.000. De grens van €10.000
is gekozen, omdat een burger de schade eventueel zelf
moet kunnen dragen als het bedrijf omvalt en er niet meer
is. In dat kader lijkt een hogere grens niet wenselijk. De
grens wordt geïndexeerd. Het bedrag is overigens volledig
afgestemd met de uitvaartverzekeraars. Naar onze informatie geeft het in de praktijk geen problemen. Als de heer
Nijboer echter andere signalen heeft ontvangen uit de
sector, moeten wij even bekijken of de sector en wij langs
elkaar heen hebben zitten praten. Wij hebben de bepaling
van dit bedrag echter nadrukkelijk afgestemd met de sector.
154
155

Kamerstuk 33.273, nr. 3, p. 3.
Kamerstuk 33.273, nr. 3, p. 3.
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Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Voorzitter. […] Ik bedank
de minister voor zijn antwoorden en voor de toezegging om
de Kamer te informeren over de onderliggende regelgeving
en de wijzigingen van Solvency II. Dat is een goede zaak.
Ik bedank hem ook voor de toezegging om toe te werken
naar een oplossing voor de natura-uitvaartverzekeraars.
Het is goed dat wij daarover geïnformeerd worden. De
minister gaf aan dat die €10.000 als maximum niet als een
probleem wordt ervaren. Ik heb daarover andere signalen
gehoord. Wellicht is het goed om daar nog een keer met de
brancheorganisatie over te praten. Dan horen we wel of dat
echt een knelfactor is.
De heer Nijboer (PvdA): Tot slot zeg ik nog iets over de
€10.000-grens. Die is inderdaad niet vanuit de sector tot mij
gekomen. Het gebeurt als Kamerlid ook nog wel eens dat
je een stuk leest en denkt: hè, hier vind ik zelf wat van; ik
heb hier zelf een opvatting over. Is €10.000 niet een wat
lage grens voor iemand die al zijn begrafeniskosten wil
dekken? Als alle consumenten vinden dat het voor dat
bedrag kan en dat het dus een redelijk bedrag is, ben ik er
best toe genegen om daarin mee te gaan. Mijn gezonde
verstand zegt me echter dat het een wat beperkte grens is.
Ik ben bereid om mee te gaan met de redenering van de
minister dat je de consument juist beschermt door hem niet
te grote risico's te laten lopen, maar als zich aan de andere
kant nog veel mensen hierover bij mij melden, ben ik ook
bereid om hier voor de stemmingen nog eens naar te kijken. We kunnen die grens immers indien nodig nog in een
amendement aanpassen.
Minister Dijsselbloem: […] Mevrouw De Vries en de heer
Nijboer hebben opnieuw gesproken over de grens van
€10.000 bij uitvaartpolissen. Ik zeg toe dat wij nog even
contact opnemen met de sector om hierover nogmaals met
hen te spreken. Wij hebben dat ook echt gedaan, maar
soms komt het voor dat de sectororganisatie zegt dat het
oké is, terwijl individuele ondernemers vervolgens zeggen
dat het toch een probleem is. Als daar een misverstand
bestaat, moeten wij dat nog even kortsluiten.
De heer Nijboer (PvdA): Krijgen wij voor de stemmingen
nog een brief van de minister waarin staat wat er uit het
overleg over de grens van €10.000 gekomen is?
Minister Dijsselbloem: De €10.000 staat niet in de wet. Ik
geloof dat die in een onderliggende ministeriële regeling is
vastgelegd. Desalniettemin zullen wij dit oplossen, gezien
uw interesse. Wij zullen melden hoe de oplossing eruitziet.
Het zou kunnen dat het €10.000 blijft, maar dan melden wij
dat met redengeving. Het wordt overigens een klein briefje;
ik zeg dat omdat de heer Nijboer altijd van "een beste brief"
houdt.

Afdeling 2.2.4a. Uitoefenen van bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie
§ 2.2.4a.1. Vergunningplicht en -eisen
voor entiteiten voor risico-acceptatie met
zetel in Nederland
Artikel 2:54a
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
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verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
de werkzaamheden van een entiteit voor
risico-acceptatie te verrichten.
2. In een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt de soort herverzekeringsactiviteit vermeld waarvoor de vergunning
wordt verleend.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Artikel 46 van de richtlijn komt erop neer dat het de lidstaten vrijstaat entiteiten voor risico-acceptatie toe te laten,
maar indien een lidstaat dat doet, zij de uitoefening van het
bedrijf aan voorafgaande toestemming moet onderwerpen
en voorwaarden vaststelt krachtens welke de activiteiten
van een dergelijke onderneming worden uitgeoefend. De
richtlijn noemt zeven voorschriften die in het bijzonder aan
de uitoefening van het bedrijf moeten worden gesteld. Eén
voorschrift wordt niet expliciet in de richtlijn genoemd, maar
wel in artikel 2:54b: de regel met betrekking tot de zeggenschapsstructuur. Wel is deze regel af te leiden uit de bepaling dat betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen moeten
worden gesteld aan de aandeelhouders of leden met een
gekwalificeerde deelneming. Juist bij een entiteit voor risico-acceptatie zal een andere onderneming dan de entiteit
voor risico-acceptatie zeggenschap hebben. Met betrekking
tot de regeling inzake gekwalificeerde deelnemingen in
entiteiten voor risicoacceptatie wordt het volgende opgemerkt. Artikel 46, tweede lid, aanhef en vierde gedachtestreepje, schrijft voor dat voorschriften worden vastgesteld
inzake betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen voor
aandeelhouders of leden met een gekwalificeerde deelneming in de entiteit voor risico-acceptatie. Die bepaling
verplicht, strikt genomen, niet tot de invoering van een
stelsel van verklaringen van geen bezwaar voor herverzekeraars. Er is evenwel voor gekozen ook ten aanzien van
entiteiten voor risico-acceptatie een stelsel van verklaringen van geen bezwaar in te voeren. Ten eerste is de procedure die moet worden gevolgd om aan te tonen dat de
houder van een gekwalificeerde deelneming geschikt is,
duidelijker geregeld dan in een oplossing zonder stelsel
van verklaringen van geen bezwaar. Ten tweede worden
de gevolgen van het verwerven van een gekwalificeerde
deelneming tijdens lopend toezicht duidelijker geregeld. Als
nadeel zou kunnen gelden dat de administratieve lasten
voor de houder van een gekwalificeerde deelneming mogelijk iets groter zijn wanneer van hem een verklaring van
geen bezwaar wordt verlangd dan wanneer dat niet het
geval is. Dit nadeel moet in de juiste proporties worden
gezien. Ook bij de voorschriften van de richtlijn kan de
geschiktheid van de houder van de gekwalificeerde deelneming alleen worden beoordeeld wanneer hij daaraan
medewerking verleent, hetgeen ook kosten met zich
brengt. Zoals reeds opgemerkt, wordt het stelsel van verklaringen van geen bezwaar slechts in beperkte mate
ingevoerd. Wat niet wordt ingevoerd, zijn de voorschriften
met betrekking tot wijzigingen in de omvang van de deelneming tijdens lopend toezicht: de verplichtingen om deze
te melden en om voor bepaalde vergrotingen toestemming
te hebben van DNB, gelden niet. Zie daarvoor de toelichting op de artikelen 3:102 en volgende.
In vergelijking met bijvoorbeeld de regels waaraan een

© R.E. Batten januari 2020

herverzekeraar moet voldoen, zijn er drie vereisten die niet
voor een entiteit voor risicoacceptatie gelden en wel voor
een herverzekeraar. Er gelden geen vereisten met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks
beleid bepaalt en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten en de rechtsvorm.
Artikel 2:54b156
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54a, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge artikel 211, tweede lid,
van de richtlijn solvabiliteit II, voor zover
nodig aangevuld met het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
156

Art. X van de Implementatiewet richtlijn Solvabilieteit II (Stb.
2012, nr. 679) bepaalt, dat op een entiteit voor risicoacceptatie die een vergunning heeft verkregen voor 31 dec.
2015 en die na die datum geen nieuwe activiteiten is begonnen, art. 2:54b of 2:54d en de bepalingen van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft van
toepassing blijven zoals die luidden op 31 dec. 2015. Dit werd
in kamerstuk 33.273, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit artikel bevat een overgangsregeling op basis van artikel 211, derde lid,
van de richtlijn solvabiliteit II. Op entiteiten voor risicoacceptatie die reeds voor 31 december 2012 een vergunning
van de toezichthouder hadden en geen nieuwe activiteiten
aanvangen, blijven de huidige vergunningvereisten van toepassing. Bij een entiteit voor risico-acceptatie betreft het één
transactie waarbij eenmalig een risico of pakket van risico’s
wordt geaccepteerd (kamerstuk 31.131, nr. C). Zolang een
dergelijke entiteit voor risico-acceptatie slechts de bestaande
overeenkomst uitvoert en dus geen nieuwe activiteiten gaat
uitvoeren, blijven de regels gesteld ingevolge de richtlijn herverzekering gelden. Daarmee worden bestaande gevallen
geëerbiedigd. Het is daarnaast mogelijk dat bijvoorbeeld de
entiteit wordt hergebruikt nadat de looptijd van het risicocontract is verstreken en/of dat constitutieve elementen van de
entiteit worden gewijzigd. In dergelijke gevallen (maar niet
uitsluitend in deze gevallen. CEIOPS» Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Special Purpose Vehicles (CEIOPS-DOC-32/09) noemt meer voorbeelden (par.
3.2.2, p. 11–13)) moet de entiteit in het vervolg voldoen aan
de nieuwe regels, die door de Commissie zullen worden opgesteld op grond van artikel 211, tweede lid, van de richtlijn
en op basis waarvan DNB invulling zal geven aan haar toezicht op entiteiten voor risico-acceptatie.” (red.)
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betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking
tot het minimumaantal leden van de
raad van commissarissen; en
g. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar.
2. Indien de aanvraag een entiteit voor risico-acceptatie met zetel in Nederland betreft waarin een gekwalificeerde deelneming wordt gehouden, verleent de Nederlandsche Bank, onverminderd het eerste
lid, een vergunning indien de houder van
de gekwalificeerde deelneming een verklaring van geen bezwaar overeenkomstig
artikel 3:95, tweede lid, heeft aangevraagd, en de Nederlandsche Bank van
oordeel is dat voldaan is aan het bepaalde
ingevolge artikel 3:99 en artikel 211, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de
richtlijn solvabiliteit II met betrekking tot
de verklaring van geen bezwaar. Bij de
beoordeling of voldaan is aan het bepaalde ingevolge artikel 211, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de richtlijn solvabiliteit II geeft de Nederlandsche Bank
overeenkomstige toepassing aan artikel
3:100, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
aanhef en onderdeel c, en aanhef en onderdeel e, alsmede aan artikel 3:100,
tweede lid.
3. De aanvraag geschiedt onder vermelding
van de herverzekeringsactiviteit, en onder
opgave van bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
4. [vervallen]157
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager ook te voldoen aan het bepaalde in artikel 3:19, eerste lid, van de
Wft. Artikel 3:19, eerste lid, van de Wft is echter ten onrechte niet opgenomen in artikel 2:54b, eerste lid, van de Wft.
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging herstelt
deze omissie. De tweede in dit onderdeel voorgestelde
wijziging vloeit voort uit de eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging.
Kamerstuk 33.273 nr 03
Artikel 211 van de richtlijn stelt regels ten aanzien van de
vestiging van entiteiten voor risico-acceptatie (in de richtlijn
worden deze Special Purpose Vehicles genoemd). De
herverzekeringsrichtlijn158 gaf op dit terrein de lidstaten
157
158

Art. I, onderdeel AF onder 3 van de Implementatiewet richtlijn
Solvency II (Stb. 2012, nr. 679) (red.).
Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen
73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen
98/78/EG en 2002/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad (PbEU L 323).
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vergaande bevoegdheden eigen regels te stellen. In het
kader van de totale harmonisatie die op sommige punten
met de richtlijn solvabiliteit wordt beoogd, is de bevoegdheid van de lidstaten op dit terrein kleiner geworden. In
plaats daarvan zullen in een verordening op grond van
artikel 211, tweede lid, van de richtlijn, de vereisten worden
vastgesteld waaraan entiteiten voor risico-acceptatie in de
gehele Europese Unie moeten voldoen. De normen die
momenteel in de Wet op het financieel toezicht zijn opgenomen, veranderen niet maar zullen in de algemene maatregel van bestuur ten aanzien van entiteiten voor risicoacceptatie met zetel in een lidstaat van de Unie worden
ingevuld door middel van verwijzingen naar de verordening.
Aangezien de richtlijn niet ziet op entiteiten voor risicoacceptatie in niet-aangewezen staten, zullen ten aanzien
daarvan bij algemene maatregel van bestuur zonodig afwijkende vereisten kunnen worden opgenomen. Het regelgevend kader voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel
buiten de lidstaten van de Europese Unie blijft gebaseerd
op de nationale wetgeving, tenzij een specifieke staat wordt
aangewezen door de minister van Financiën of door de
Europese Commissie.
De vergunningverlening aan en het toezicht op entiteiten
voor risico-acceptatie geschiedt door de nationale toezichthouder, die daarbij zal moeten toetsen aan de vereisten die
in de verordening zullen worden opgenomen. In de algemene maatregel van bestuur die de vergunningvereisten op
grond van artikel 2:54b uitwerkt, zal worden verwezen naar
artikel 211, tweede lid, van de richtlijn, dat de grondslag
geeft voor een verordening waarin de vereisten voor de
vergunningaanvraag zullen worden opgenomen. Het ligt in
de rede dat DNB bij de vergunningaanvraag van een entiteit voor risico-acceptatie bepaalde vereisten (solvabiliteitsvereisten, prudent person beginsel, betrouwbaarheids- en
geschiktheidseisen voor de personen die de entiteit leiden,
administratieve en boekhoudprocedures, adequate internecontrolemechanismen) zal beoordelen op de manier waarop zij dat ook doet voor verzekeraars.
Het tweede lid betreft een verklaring van geen bezwaar en
is vergelijkbaar met het huidige tweede lid. Het derde lid is
gelijk aan het huidige derde lid, en fungeert nu tevens als
uitwerking van artikel 211, lid 2, onder a, van de richtlijn,
waaraan de Europese Commissie hetzelfde vereiste verbindt.
Aangezien de Europese Commissie op grond van artikel
211, tweede lid, onderdeel d, van de richtlijn de exclusieve
bevoegdheid heeft om ten aanzien van de verklaring van
geen bezwaar nadere regels te stellen, wordt deze bevoegdheid in artikel 3:99, derde lid, beperkt tot situaties
waarin niet een entiteit voor risico-acceptatie betrokken is.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
A, onder 19 (artikel I, onderdeel AF, van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)
Voor de rechtstreekse werking van de verordening is omzetting in nationale wetgeving van de daarin opgenomen
voorschriften van veelal technische aard, niet meer vereist
en ook niet meer toegestaan. Daarom vervallen in artikel
2:54b, eerste lid, de onderdelen g en h. Een entiteit voor
risico-acceptatie zal moeten voldoen aan de eisen met
betrekking tot het minimum eigen vermogen en de solvabili-
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teitsvereisten zoals die in de verordening zullen worden
geregeld. Voorts wordt in de aanhef er mee rekening gehouden dat als gevolg van de verordening wellicht nog
meer eisen moeten vervallen.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
Artikel I, onderdeel AF, van de Implementatiewet richtlijn
solvabiliteit II
De entiteit voor risico-acceptatie zal moeten voldoen aan
de eisen met betrekking tot het minimum eigen vermogen
en de solvabiliteitseisen zoals die in de verordening zullen
worden geregeld. Voorts wordt er in de aanhef rekening
mee gehouden dat als gevolg van de verordening wellicht
nog meer eisen moeten vervallen. Wanneer is dit duidelijk,
zo vragen de leden van de fractie van de VVD. Zij vragen
ook welke eisen mogelijk zouden kunnen komen te vervallen als gevolg van de verordening en waarom die niet al op
dit moment kunnen komen te vervallen.
De conceptverordening roept soms vragen op. Zo eist de
verordening dat de personen die een entiteit van risicoacceptatie daadwerkelijk besturen, deskkundig en betrouwbaar zijn. De vraag die dan rijst is of er nog ruimte is
voor de lidstaten om de eisen voor deskundigheid van
betrouwbaarheid in te vullen. Dit lijkt het geval te zijn en
daarom is de bevoegdheid gehandhaafd om op dit terrein
nadere regels te stellen. Mocht na 1 januari 2016 in de
praktijk blijken dat dit niet het geval zou zijn, dan dient de
regelgeving daaraan te worden aangepast. Ook zou EIOPA
kunnen komen met technische uitvoeringsnormen die hierin
voorzien.

§ 2.2.4a.2. Bijkantoren van en verrichten
van diensten door entiteiten voor risicoacceptatie met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:54c
1. Een entiteit voor risico-acceptatie met
zetel in een andere lidstaat kan overgaan
tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland indien zij een
door de toezichthoudende instantie van
die lidstaat een daartoe verleende vergunning heeft.
2. Artikel 1:107, tweede lid, is niet van toepassing.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Met betrekking tot artikel 2:54c wordt het volgende opgemerkt. Uit de richtlijn vloeit niet voort dat het «singlelicense-beginsel» en het «homecountry-control-beginsel»
ook voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in een
lidstaat gelden. Wel wordt in punt 32 van de considerans bij
de richtlijn opgemerkt dat «het land van oorsprong» gedetailleerde voorschriften moet vastleggen. Dat lijkt te gaan in
de richting van het «homecountry-control-beginsel».
De richtlijn spreekt zich niet duidelijk uit over grensoverschrijdende activiteiten van entiteiten voor risico-acceptatie
met zetel in een lidstaat. In de richtlijn zelf worden lidstaten
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er niet zonder meer toe verplicht entiteiten voor risicoacceptatie met zetel in een andere lidstaat op hun grondgebied toe te laten, maar het wordt hun ook niet verboden
een vergunning te eisen of nadere voorschriften te stellen
voor het geval een entiteit voor risico-acceptatie toegang
wenst te hebben tot hun grondgebied. In dit verband kan
erop worden gewezen dat in artikel 46 niet wordt bepaald
dat de «toestemming» (Engelse versie: «authorisation»)
voor de gehele Gemeenschap geldt, hetgeen wel in artikel
4 is bepaald met betrekking tot de «vergunning» (Engelse
versie eveneens «authorisation») van een «gewone» herverzekeraar.
Er is voor gekozen te bepalen dat een entiteit voor risicoacceptatie met zetel in een andere lidstaat kan overgaan
tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland indien hij een door de
toezichthoudende instantie van die lidstaat een daartoe
verleende vergunning heeft. In dit verband is van belang
dat artikel 46 van de richtlijn hierop neerkomt dat dit artikel
lidstaten er niet toe verplicht entiteiten voor risico-acceptatie niet op hun grondgebied toe te staan, maar wanneer
een lidstaat dat wel doet, zij bepaalde voorschriften vaststelt. Dit betekent dat indien een entiteit voor risicoacceptatie met zetel in een andere lidstaat onder toezicht
moet staan in de lidstaat van de zetel. Wanneer een dergelijke entiteit voor risico-acceptatie toegang wil hebben tot
Nederland, mag de Nederlandse toezichthouder er dus
vanuit gaan dat zij in de lidstaat van de zetel onder toezicht
staat. Daarom wordt voorgesteld om entiteiten met zetel in
een andere lidstaat in Nederland toe te laten zonder dat zij
ook nog eens aan voorschriften, gesteld bij Nederlandse
wet, dienen te voldoen, ofschoon de richtlijn, strikt genomen, daartoe niet verplicht. Afgezien daarvan is het de
vraag welke voorschriften Nederland aan de buitenlandse
voorschriften zou moeten toevoegen.
Met het voorgaande hangt samen dat de richtlijn niet een
regeling voor notificatie bevat. Met andere woorden, in het
geval waarin een entiteit voor risico-acceptatie met zetel in
een andere lidstaat het voornemen heeft in een andere
lidstaat actief te zijn, schrijft de richtlijn niet voor dat de
toezichthoudende instantie van die andere lidstaat van dat
voornemen in kennis te worden gesteld, noch in het geval
van een in de andere lidstaat te openen bijkantoor, noch in
het geval van dienstverrichting naar die andere lidstaat.
Voor zover hier van belang betekent dat dat een entiteit
voor risico-acceptatie met zetel in een andere lidstaat zijn
bedrijf mag uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor of door middel van dienstverrichting naar Nederland zonder dat DNB daarvan in kennis behoeft te zijn
gesteld, noch rechtstreeks door de desbetreffende entiteit
voor risico-acceptatie, noch door tussenkomst van de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van
de entiteit voor risico-acceptatie. Met het woord «daartoe»
is mede tot uitdrukking gebracht dat de entiteit voor risicoacceptatie in Nederland alleen die activiteiten mag uitoefenen waarvoor de vergunning is verleend. Is – in het theoretische geval – de vergunning bijvoorbeeld beperkt tot levensherverzekering, dan is het de entiteit voor risicoacceptatie niet toegestaan in Nederland ook het bedrijf van
schadeherverzekering uit te oefenen.
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Door het achterwege laten van de eis dat een notificatieprocedure wordt gevolgd, wordt een stijging van administratieve lasten vermeden. Bovendien behoeft de entiteit
voor risico-acceptatie niet te wachten totdat bepaalde
termijnen zijn verstreken. Zie voor de toelichting op het
tweede lid de toelichting op artikel 2:26c, tweede lid.

§ 2.2.4a.3. Bijkantoren van en verrichten
van diensten door entiteiten voor risicoacceptatie met zetel in een staat die
geen lidstaat is
Artikel 2:54d159
1. Het is een ieder met zetel in een staat die
geen lidstaat is verboden zonder een
daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor de werkzaamheden van een entiteit voor risico-acceptatie
te verrichten.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
entiteiten voor risicoacceptatie met zetel
in een door Onze Minister aan te wijzen
staat die geen lidstaat is waar toezicht op
het verrichten van werkzaamheden van
een entiteit voor risico-acceptatie wordt
uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen
159

Art. X van de Implementatiewet richtlijn Solvabiliteit II (Stb.
2012, nr. 679) bepaalt, dat op een entiteit voor risicoacceptatie die een vergunning heeft verkregen voor 31 dec.
2015 en die na die datum geen nieuwe activiteiten is begonnen, art. 2:54b of 2:54d en de bepalingen van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft van
toepassing blijven zoals die luidden op 31 dec. 2015. Dit werd
in kamerstuk 33.273, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit artikel bevat een overgangsregeling op basis van artikel 211, derde lid,
van de richtlijn solvabiliteit II. Op entiteiten voor risicoacceptatie die reeds voor 31 december 2012 een vergunning
van de toezichthouder hadden en geen nieuwe activiteiten
aanvangen, blijven de huidige vergunningvereisten van toepassing. Bij een entiteit voor risico-acceptatie betreft het één
transactie waarbij eenmalig een risico of pakket van risico’s
wordt geaccepteerd (kamerstuk 31.131, nr. C). Zolang een
dergelijke entiteit voor risico-acceptatie slechts de bestaande
overeenkomst uitvoert en dus geen nieuwe activiteiten gaat
uitvoeren, blijven de regels gesteld ingevolge de richtlijn herverzekering gelden. Daarmee worden bestaande gevallen
geëerbiedigd. Het is daarnaast mogelijk dat bijvoorbeeld de
entiteit wordt hergebruikt nadat de looptijd van het risicocontract is verstreken en/of dat constitutieve elementen van de
entiteit worden gewijzigd. In dergelijke gevallen (maar niet
uitsluitend in deze gevallen. CEIOPS» Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Special Purpose Vehicles (CEIOPS-DOC-32/09) noemt meer voorbeelden (par.
3.2.2, p. 11–13)) moet de entiteit in het vervolg voldoen aan
de nieuwe regels, die door de Commissie zullen worden opgesteld op grond van art. 211, lid 2, van de richtlijn en op basis waarvan DNB invulling zal geven aan haar toezicht op entiteiten voor risico-acceptatie.” (red.)
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die deze wet beoogt te beschermen. Bij
algemene maatregel van bestuur kunnen
nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze Minister worden ingetrokken.
3. Een besluit tot aanwijzing van een staat,
bedoeld in het tweede lid, en de intrekking
daarvan, worden bekend gemaakt in de
Staatscourant.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Artikel 2:54d is van toepassing op entiteiten voor risicoacceptatie met zetel in een staat die geen lidstaat is die
hun werkzaamheden willen verrichten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De materie betreffende entiteiten
voor risico-acceptatie met zetel in staat die geen lidstaat is
die hun werkzaamheden willen verrichten vanuit een in de
Gemeenschap gelegen bijkantoor wordt niet inhoudelijk
door de richtlijn bestreken. Het enige dat de richtlijn bepaalt
is dat lidstaten op ondernemingen die hun hoofdkantoor
buiten de Gemeenschap hebben en die herverzekeringsactiviteiten op hun grondgebied aanvangen of verrichten,
geen bepalingen toepassen die leiden tot een gunstiger
behandeling dan die welke geldt voor ondernemingen die
hun hoofdkantoor in die lidstaat hebben: artikel 49. Het ligt
in de lijn der rede dat deze bepaling ook op entiteiten voor
risico-acceptatie betrekking heeft. Derhalve is het aan het
nationale recht van de lidstaten overgelaten om dit onderwerp te regelen. Hoofdregel is dat een entiteit voor risicoacceptatie met zetel in een staat die geen lidstaat is een
vergunning moet hebben voor het verrichten van haar
werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Deze hoofdregel is neergelegd in het eerste lid. Op
deze regel wordt in het tweede lid een belangrijke uitzondering gemaakt voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel
in een staat die door de Minister van Financiën is aangewezen als een staat met adequaat toezicht. Met andere
woorden: op entiteiten voor risico-acceptatie die hun zetel
hebben in een staat die geen lidstaat is, welke staat is
aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, is het
verbod om zonder vergunning vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor werkzaamheden van een entiteit voor
risico-acceptatie te verrichten niet van toepassing. Alleen
die staten waar een toezichtstelsel bestaat dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die
deze wet beoogt te beschermen, komen voor aanwijzing in
aanmerking. Hiermee wordt aangesloten bij de systematiek
die wordt gevolgd ten aanzien van clearinginstellingen en
natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland en
herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat.
Tot slot verdient de zinsnede «vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor de werkzaamheden van een entiteit
voor risico-acceptatie (...) verrichten aandacht. Op grond
van de richtlijndefinitie is een entiteit voor risicoacceptatie –
kort gezegd – een onderneming die (a) risico»s overneemt
en b) deze op een bepaalde wijze financiert. Het ligt in de
rede aan te nemen dat, in het geval dat wordt bestreken
door afdeling 2.2.2A.3, het begrip «uitoefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor» slechts ziet op het overnemen van risico’s, en niet op het aantrekken van gelden. Met
andere woorden: indien een entiteit voor risico-acceptatie
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met zetel in een staat die geen lidstaat is vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor risico’s overneemt, en deze
financiert door obligaties uit te geven in een andere staat,
oefent deze entiteit voor risico-acceptatie haar bedrijf uit
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. De omstandigheid dat de obligaties in een andere staat worden uitgegeven, staat er niet aan in de weg om te besluiten dat het
bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie vanuit het in Nederland gelegen bijkantoor wordt uitgeoefend.
Artikel 2:54e
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54d, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat met betrekking tot het bijkantoor zal worden voldaan aan het bepaalde
ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. artikel 3:53, eerste tot en met vierde lid,
met betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
g. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit; en
h. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking
tot het boekjaar,
alsmede dat de aanvrager voldoet aan
artikel 3:24, met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van de werkzaamheden van een entiteit voor risicoacceptatie, en de uitoefening van die bevoegdheid, met dien verstande dat voor de toepassing van de onderdelen a tot en met h de in die onderdelen genoemde artikelen voor «verzekeraar
met zetel in Nederland» telkens moet worden gelezen: «het in Nederland gelegen
bijkantoor van een entiteit voor risicoacceptatie met zetel in een niet-aangewezen staat».
2. De aanvraag geschiedt onder opgave van
bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
e, g of h, indien de aanvrager aantoont dat
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daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die in de in
het eerste lid genoemde artikelen beogen
te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
In artikel 2:54e wordt bepaald aan welke vereisten een
entiteit voor risicoacceptatie met zetel in een staat die geen
lidstaat is en die zijn bedrijf wil uitoefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor, moet voldoen. De bepaling
is de evenknie van artikel 2:26b: hetgeen artikel 2:26b
regelt voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in
Nederland, regelt 2:54e met betrekking tot entiteiten voor
risico-acceptatie met zetel in een staat die geen lidstaat is.
De meeste onderdelen behoeven geen toelichting. Met
betrekking tot onderdeel d, dat ziet op het minimum aantal
dagelijksbeleidsbepalers en de plaats van waaruit zij hun
werkzaamheden verrichten, zij het volgende opgemerkt.
Ten aanzien van directe verzekeraars met zetel in een
staat die geen lidstaat is die in Nederland een bijkantoor
willen openen is eveneens bepaald dat zij bij de vergunningaanvraag moeten voldoen aan artikel 3:15. Ten aanzien van directe verzekeraars is dat onterecht. Het desbetreffende voorschrift geldt immers niet voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars tijdens het lopend toezicht,
hetgeen verband houdt met de omstandigheid dat aan
verzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
wordt voorgeschreven dat zij een vertegenwoordiger hebben. Ten aanzien van entiteiten voor risicoacceptatie is dat
anders: daar wordt niet voorgeschreven dat zij een vertegenwoordiger hebben. Met betrekking tot directe verzekeraars zal bij gelegenheid worden voorgesteld deze eis te
laten vervallen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In artikel 2:54e wordt abusievelijk het woord «herverzekeraar» gebruikt in plaats van »entiteit voor risico-acceptatie».
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging beoogt dit
te corrigeren. Met de vervangen van »verzekeraar» door
»verzekeraar met zetel in Nederland» wordt beoogd de
redactie van artikel 2:54e van de Wft af te stemmen op de
redactie van – onder andere – artikel 2:54f, eerste lid,
onderdeel a, van de Wft.
Artikel 2:54f
1. Het is een ieder met zetel in een nietaangewezen staat verboden door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland het bedrijf van entiteit voor risicoacceptatie uit te oefenen, tenzij hij de Nederlandsche Bank hiervan kennis geeft en
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:24 met betrekking tot de
rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid
tot uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risicoacceptatie en de uitoefening van die bevoegdheid; en
b. artikel 3:57, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot de solvabiliteit, met
dien verstande dat voor de toepassing
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van dit onderdeel in dat artikel voor
«een verzekeraar met zetel in Nederland» moet worden gelezen: «een entiteit voor risico-acceptatie met zetel in
een niet-aangewezen staat».
De entiteit voor risico-acceptatie legt
daarbij een door de toezichthoudende instantie van die niet-aangewezen staat afgegeven verklaring over waaruit blijkt dat
hij in die staat bevoegd is tot de uitoefening van de werkzaamheden van een entiteit voor risico-acceptatie.
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens.
3. De entiteit voor risico-acceptatie kan
overgaan tot het uitoefenen van haar bedrijf door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland na de mededeling, bedoeld in artikel 2:47, en nadat de
verklaring, bedoeld in het eerste lid, is afgegeven.
4. De entiteit voor risico-acceptatie, bedoeld
in het eerste lid, oefent haar bedrijf door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland uitsluitend uit in de activiteit tot het uitoefenen waarvan zij in de
staat waar zij haar zetel heeft bevoegd is.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Artikel 2:54f regelt de dienstverrichting naar Nederland
door een entiteit voor risico-acceptatie met zetel in een
niet-aangewezen staat.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor artikel 2:54f van de Wft worden wijzigingen voorgesteld die overeenkomen met de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van artikel 2:10 van de Wft. Voor de
toelichting op de voorstelde wijzigingen wordt verwezen
naar de toelichting op de voorgestelde wijzigingen van
artikel 2:10 van de Wft.

Afdeling 2.2.4b. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling
Kamerstuk 31.891, nr. 3
De IORP-richtlijn schrijft voor dat de PPI vergunningplichtig
is. De artikelen 2:54g en 2:54h regelen de voorwaarden
waaronder een vergunning kan worden verleend. Deze
voorwaarden komen overeen met de vergunningsvereisten
van vergelijkbare financiële instellingen die worden gereguleerd door de Wft. Artikel 2:54g, tweede lid, bepaalt dat het
verbod van artikel 2:54g, eerste lid, niet van toepassing is
op buitenlandse IORP’s en Nederlandse pensioenfondsen.
De richtlijn gaat immers uit van het «home country control»beginsel.

2.2.4b.1. Vergunningplicht en -eisen
voor premiepensioeninstellingen
Artikel 2:54g
1. Het is verboden zonder een daartoe door
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de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van
premiepensioeninstelling.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is
niet van toepassing op pensioenfondsen
en pensioeninstellingen uit een andere
lidstaat.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie willen weten wat de precieze
gevolgen hiervan zijn en welke activiteiten een verzekeraar
kan onderbrengen bij de PPI.
[…]In artikel 2:54g, tweede lid, Wft is bepaald dat pensioenfondsen geen vergunning behoeven aan te vragen indien
zij het bedrijf van PPI willen uitoefenen. Dit valt te verklaren
uit de omstandigheid dat pensioenfondsen reeds het bedrijf
(de activiteiten) van PPI kunnen uitoefenen. Met andere
woorden, de vergunningplicht is gekoppeld aan de werkzaamheden. Mogen – op grond van de Pensioenwet –
deze werkzaamheden reeds uitgevoerd worden, dan is
geen nieuwe vergunning nodig. Op een pensioenfonds zijn
in beginsel slechts voorschriften die volgen uit de Pensioenwet van toepassing en niet de verplichtingen die volgen
uit de Wft. Dit met uitzondering van enkele bepalingen die
gelden voor het fonds als institutionele belegger. Wel kan
een pensioenfonds een PPI oprichten. Voor deze afzonderlijke rechtspersoon dient dan uiteraard wel een vergunning
te worden aangevraagd.
Artikel 2:54h
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54g, eerste lid, indien de aanvrager
zetel heeft in Nederland en aantoont dat
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:18, met betrekking tot uitbesteding aan een derde;
h. artikel 3:19a, met betrekking tot de
rechtsvorm;
i. artikel 3:35a met betrekking tot de kapitaaldekking en de onafhankelijkheid;
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j. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
k. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit,160
l. artikel 4:71b, eerste lid, met betrekking
tot het bewaren van het pensioenvermogen door een pensioenbewaarder
m. artikel 4:71b, tweede lid, met betrekking tot de rechtsvorm en statutaire
doelomschrijving van de pensioenbewaarders;
n. artikel 4:71b, derde lid, met betrekking
tot het treffen van maatregelen door de
premiepensioeninstelling ter bescherming van de rechten van pensioendeelnemers;
o. artikel 4:71c met betrekking tot de tussen de premiepensioeninstelling en de
bijdragende onderneming en de tussen
de premiepensioeninstelling en de
pensioenbewaarder te sluiten overeenkomsten.
2. Indien de aanvrager zetel heeft in Nederland en voornemens is tevens als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent
of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland op te treden, verleent
de Nederlandsche Bank de vergunning
indien de aanvrager, onverminderd het
eerste lid, aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, tweede en derde lid, met betrekking tot de vakbekwaamheid van de
in artikel 4:9, tweede lid, bedoelde personen;
b. artikel 4:15, tweede lid, onderdeel b,
aanhef en onder 1° en 2°, met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering; en
c. indien het bemiddelen in verzekeringen
betreft, artikel 4:75, eerste tot en met
derde lid, met betrekking tot het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee
vergelijkbare voorziening.161
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
al dan niet voor bepaalde tijd geheel of
gedeeltelijk ontheffing verlenen van het
eerste lid, onderdeel c, d, f, g, i, j, k, l, m of
160

161

Volgens Stb 2012, nr. 693 treedt deze invoeging van een
nieuw onderdeel k niet op 1 januari 2013 in werking maar
pas op 1 juli 2013 (red.).
Volgens Stb 2012, nr. 693 treedt deze invoeging van een
nieuw onderdeel c niet op 1 januari 2013 in werking maar pas
op 1 juli 2013 (red.).
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n,162 indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 32.036, nr. 16
Met de wijziging van artikel 2:54h, tweede lid, onderdeel a,
van de Wft163 is beoogd nader te verduidelijken dat de
onderliggende regelgeving ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen aan het optreden als adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent eveneens van toepassing is op
de premiepensioeninstelling die deze aanvullende diensten
wil verlenen. Beoogd was reeds om enkele eisen ten aanzien van de integere uitoefening van het bedrijf die gelden
voor financiëledienstverleners, eveneens van toepassing te
verklaren op de premiepensioeninstelling indien en voor
zover deze tevens aanvullende financiële diensten verleent. In artikel 2:54h, tweede lid, onderdeel b, van de Wft
was echter een foutieve verwijzing geplaatst. Met de voorgestelde wijziging wordt deze foutieve verwijzing gecorrigeerd.
Kamerstuk 33.236, nr. 8
Bij een vergunningaanvraag moet de premiepensioeninstelling op grond van artikel 2:54h van de Wft aantonen dat zal
worden voldaan aan een aantal vereisten. Het voorstel om
een solvabiliteitseis aan premiepensioeninstellingen op te
leggen, valt uiteen in twee delen: bij aanvang moet de
vergunningaanvrager aantonen aan de solvabiliteitseisen te
voldoen, en in het doorlopend toezicht moet de premiepensioeninstelling aan deze eisen blijven voldoen. De wijziging
van artikel 2:54h, eerste lid, van de Wft zorgt ervoor dat de
solvabiliteitseis als voorwaarde voor markttoegang wordt
gesteld.
In het doorlopend toezicht geldt voor premiepensioeninstellingen die tevens bemiddelen in verzekeringen reeds dat zij
op grond van artikel 4:75 van de Wft, net als andere verzekeringsbemiddelaars, een verzekering moeten aanhouden
ter dekking van eventuele aansprakelijkheid uit fout, verzuim of nalatigheid in de uitoefening van het bedrijf van
verzekeringsbemiddelaar. Met de wijziging van artikel
2:54h, tweede lid, van de Wft wordt bewerkstelligd dat dit
vereiste voortaan reeds bij de markttoegang getoetst kan
worden.
Aanleiding tot deze nota van wijziging
De Wet introductie premiepensioeninstellingen is per 1
januari 2011 in werking getreden. De toezichthouders DNB
en AFM hebben in de loop van 2011 van verschillende
marktpartijen vergunningaanvragen ontvangen en deze in
behandeling genomen. De voorgestelde bedrijfsmodellen
zijn getoetst en inmiddels is een aantal vergunningen ver162
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Volgens Stb 2012, nr. 693 treedt deze invoeging van onderdeel n niet op 1 januari 2013 in werking maar pas op 1 juli
2013 (red.).
Artikel 2:54h wordt ingevoerd door middel van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het
toezicht op premiepensioeninstellingen (Kamerstuk 31.891,
nr. 2).
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leend. In dit eerste jaar hebben toezichthouders en marktpartijen intensief contact gehad en waardevolle ervaringen
opgedaan met de uitwerking van PPI-bedrijfsmodellen in de
praktijk.
De opgedane inzichten hebben ertoe geleid dat de toezichthouders zorgen hebben geuit over de toereikendheid
van de bij wet gestelde (generieke) eisen aan het minimaal
beschikbare eigen vermogen en over de eisen die gelden
voor de scheiding van vermogens die strekken tot het veilig
stellen van vorderingen van deelnemers en pensioengerechtigden. De zorg ten aanzien van beide aspecten houdt
verband met de risico's die zich in verband met een premiepensioeninstelling zouden kunnen voordoen.
De zorgen van de toezichthouders zijn ook verwoord in de
wetgevingsbrieven 2011 van DNB en AFM. In mijn reactie
aan u op deze brieven heb ik aangegeven dat de zorgen
zouden worden onderzocht.164 De resultaten van dit onderzoek -waarbij ook de toezichthouders en een aantal marktpartijen betrokken zijn geweest – waren nog niet beschikbaar op het moment dat het concept-wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2013 ter consultatie aan de
markt werd voorgelegd. Omdat ik noodzakelijk achtte dat
wijzigingen op het terrein van de premiepensioeninstelling
eveneens ter consultatie aan de markt zouden worden
voorgelegd, heb ik ervoor gekozen deze later bij nota van
wijziging in te voegen in genoemd wetsvoorstel.
De resultaten van het toegezegde onderzoek worden hieronder verantwoord en leiden tot het voorstel de vermogenseisen voor een premiepensioeninstelling aan te scherpen en de eisen aan het scheiden van vermogens binnen
een premiepensioeninstelling meer precies en met gerichte
verwijzing te verwoorden.
De verkregen inzichten zijn ontstaan in een omgeving
waarin -na de ervaringen in de financiële crisis -het risicobewustzijn in de financiële markten groter is geworden. Dit
krijgt momenteel zijn beslag in een bredere reeks aan
maatregelen die tot doel hebben het functioneren en het
toezicht op financiële markten en instellingen te versterken.
Zo wordt ook de regelgeving voor beleggingsinstellingen die als voorbeeld gold bij de vormgeving van de regelgeving voor premiepensioeninstellingen -aangescherpt . Ook
speelt bij het risicobewustzijn uitdrukkelijk mee dat de
gelden die worden toevertrouwd aan premiepensioeninstellingen, voorzien in een belangrijk deel van het inkomen na
pensionering en individuele werknemers geen keuze laat
ten aanzien van de uitvoerder. Deze omstandigheden
vragen – net als bij andere pensioenuitvoerders -om extra
prudentie en alertheid in het toezicht op premiepensioeninstellingen.
Vermogenseisen
Beleidsafwegingen
Premiepensioeninstellingen kennen specifieke risico's die
gezien de beperkte ervaring met de dienstverlening van
deze nieuwe pensioenuitvoerders in de praktijk, ex-ante
lastig zijn te kwantificeren. Nu een geharmoniseerd Europees prudentieel toezichtkader dat is toegespitst op de
164

Kamerstuk 32.545, nr. 55
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uitvoering van Defined Contibution-pensioenregelingen,
waarin de premiepensioeninstelling voorziet, vooralsnog
ontbreekt, is er bij de inrichting van de toezichtwetgeving
voor premiepensioeninstellingen voor gekozen aansluiting
te zoeken bij de vermogenseisen aan beleggingsinstellingen, aangezien de karakteristieken van de beide financiële
ondernemingen grote overeenkomsten vertonen. Inmiddels
is gebleken dat de pensioendoelstelling die is gekoppeld
aan de vermogensopbouw additionele waarborgen vergt ter
mitigering van de risico's. Dat premiepensioeninstellingen
niet alleen dienen te voldoen aan de eisen van de Wet op
het financieel toezicht, maar ook aan normen die volgen uit
de Pensioenwet en fiscale wetgeving in verband met pensioenen blijkt meer complexiteit in de uitvoering en daarmee risico’s mee te brengen dan was verondersteld bij het
ontwerpen van de wetgeving ter introductie van premiepensioeninstellingen.
Een specifieke vormgeving van een bedrijfsmodel kan
eveneens tot extra risico's leiden. Bovendien leiden de
eerder genoemde richtlijnen inzake beleggingsinstellingen
ertoe dat de systematiek van de vermogenseisen die worden gesteld aan beleggingsinstellingen, wordt gewijzigd.
Naast een minimaal vereist eigen vermogen dat bij aanvang en doorlopend aanwezig moet zijn in de onderneming, worden additionele vermogenseisen gesteld ter
dekking van risico's die zich voordoen bij de bedrijfsuitoefening. Dit additioneel vermogen dat wordt gevraagd in
verband met de solvabiliteit van een beleggingsinstelling
wordt uitgedrukt in een percentage van het beheerd vermogen en een verzekeringsdekking tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's.
De nieuwe inzichten ten aanzien van de inrichting van de
vermogenseisen voor beleggingsinstellingen zijn in het
onderstaande voorstel meegenomen. De structuur van de
additionele vermogenseisen is overgenomen (percentage
van beheerd vermogen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), maar vanwege de eerdergenoemde risico's
die gepaard gaan met pensioenuitvoering zijn de bedragen
hoger vastgesteld dan voor beleggingsinstellingen. Omdat
vanwege het ontbreken van ervaringscijfers een meer
precieze calibratie van risico's thans niet mogelijk is, worden deze maatregelen voorgesteld, vooruitlopend op een
meer geavanceerd risicomodel voor premiepensioeninstellingen dat kan worden ontwikkeld wanneer door nationale
en Europese toezichthouders gedurende langere tijd ervaring zal zijn opgedaan met deze pensioenuitvoerders die
zich toeleggen op de uitvoering van Defined-Contribution
pensioenregelingen. Naar verwachting zal deze ervaring in
enkele jaren kunnen worden opgedaan.
Bij risico’s in verband met de bedrijfsvoering die toenemen
met de omvang van het beheerde vermogen en die dus
door het toetsingsvermogen zouden moeten worden gedekt, kan gedacht worden aan krediet-en debiteurenrisico,
strategisch-en reputatierisico, liquiditeitsrisico, operationele
risico’s (IT, uitbesteding, kennis), governancerisico, tegenpartijrisico enz. Daarnaast bestaan er risico’s die meer in
de aansprakelijkheidssfeer liggen en die op zich niet noodzakelijkerwijs toenemen met de omvang van het beheerde
vermogen, maar waarvan de kans dat een aansprakelijkheidsrisico zich verwezenlijkt, wel toeneemt bij een omvangrijkere bedrijfsuitoefening. Dergelijke risico’s omvatten
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bijvoorbeeld claimrisico’s als gevolg van outtrades.
Voorstel
Voorgesteld wordt premiepensioeninstellingen te verplichten een bedrag van € 500.000 te laten aanhouden als
minimaal vereist eigen vermogen (in plaats van de huidige
verplichting die € 225.000 bedraagt) in combinatie met een
toetsingsvermogen dat 0,2 procent van de waarde van het
totale beheerde pensioenvermogen bedraagt en (naar
keuze) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of
een aanvulling op het toetsingsvermogen van 0,1 procent
van de waarde van het totale beheerde pensioenvermogen
ter dekking van aansprakelijkheidsrisico's. Deze vereisten
zullen bij algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt.
Het bedrag van € 500.000 is naar verwachting voldoende
om de risico's, ook in de opstartfase van de onderneming,
te dekken. Tegelijkertijd is dit bedrag naar verwachting niet
prohibitief voor kleine nieuwe toetreders. Het percentage
van 0,2 procent van de waarde van het pensioenvermogen
onder beheer is in aanvulling op het basisbedrag van €
500.000 en wordt berekend over het volledige pensioenvermogen dat in beheer is toevertrouwd.
Onderkend wordt dat risico’s in verband met de bedrijfsvoering weliswaar toenemen met de omvang van het beheerde
vermogen, maar dat deze relatie niet lineair is. Toch is
afgezien van het invoegen van een afnemende staffel,
omdat elke detaillering van deze (bewust) grove benadering van de berekening van het toetsingsvermogen zou
leiden tot schijnnauwkeurigheid. Zodra het mogelijk is om
vanuit de ervaringen met de premiepensioeninstellingen ex
ante specifieke operationele risico’s nauwkeuriger te kwantificeren, zal ik de nu voorgestelde benadering van het
toetsingsvermogen heroverwegen. Zoals gezegd zal dit pas
over enkele jaren mogelijk zijn.
Het ligt in de rede dat evenals voor belegginginstellingen
een maximum wordt gesteld aan het toetsingsvermogen
van een premiepensioeninstelling. De bedrijfsvoering van
een premiepensioeninstelling is – zoals hierboven al aangegeven -op onderdelen complexer dan die van een beleggingsinstelling. Daarom wordt de maximumomvang van het
toetsingsvermogen van een premiepensioeninstelling gesteld op € 20 miljoen.
Voor beleggingsinstellingen geldt een maximum aan het
toetsingsvermogen van € 10 mln. In de praktijk zullen beheerders van beleggingsinstellingen pas met het maximum
toetsingsvermogen te maken krijgen wanneer een beheerd
vermogen wordt bereikt van € 50 mld. Het vereiste toetsingsvermogen bij een beleggingsinstelling wordt immers
berekend als 0,02% van het beheerde vermogen. Het
maximum toetsingsvermogen van een premiepensioeninstelling wordt bereikt bij een beheerd vermogen van € 10
mld, aangezien het vereiste toetsingsvermogen wordt
berekend als 0,2% van het beheerde vermogen.
Het element ter dekking van aansprakelijkheidsrisico’s kan
naar keuze van de premiepensioeninstelling ofwel een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), ofwel een
percentage van de waarde van het beheerde pensioenvermogen zijn. Indien voor een BAV wordt gekozen, zal de
polis een dekking moeten verlenen voor claims ter waarde
van 0,75 procent van de waarde van het beheerde pensi-
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oenvermogen, met een minimum van € 2 mln en een
maximum van € 20 mln, of een vergelijkbare voorziening
(onvoorwaardelijke garantstelling door een bank) moeten
zijn. De BAV of bankgarantie moet bovendien voorzien in
dekking van 1 procent van het beheerd vermogen voor het
totaal van de claims per jaar, met een minimum van € 2,5
mln en een maximum van € 25 mln. Het betreft hier overigens niet aansprakelijkheid voor claims die volgen uit een
onjuiste bemiddeling in eventuele aanvullende verzekeringen; op grond van artikel 4:75 van de Wft is hiervoor een
separate verzekering noodzakelijk. Als alternatief voor de
hierboven beschreven BAV kan worden gekozen voor een
aanvulling op het toetsingsvermogen via een percentage
van de waarde van het beheerde pensioenvermogen: 0,1
procent van de waarde van het beheerde pensioenvermogen. Deze invulling van solvabiliteitsvereisten zal worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur.
Vermogensscheiding
Beleidsafwegingen
De eisen die worden gesteld aan het scheiden van vermogens van een premiepensioeninstelling (het eigen vermogen en een of meerdere pensioenvermogens) hebben
tot doel de vorderingen van deelnemers en pensioengerechtigden adequaat te beschermen. Zij beogen te voorkomen dat deelnemers en pensioengerechtigden worden
geconfronteerd met financiële risico's die geen deel uitmaken van de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst tussen bijdragende onderneming en premiepensioeninstelling
inzake de kosten die ten laste van het pensioenvermogen
kunnen worden gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan
financiële risico’s die behoren te berusten bij deelnemers of
pensioengerechtigden in andere pensioenvermogens,
werknemers van de premiepensioeninstelling, andere
crediteuren van de premiepensioeninstelling (hierna: derden-schuldeisers) of de premiepensioeninstelling (en haar
aandeelhouders) zelf. De toezichthouders hebben zorgen
geuit ten aanzien van de effectiviteit van het instrument dat
thans wordt ingezet om de vorderingen van deelnemers en
pensioengerechtigden veilig te stellen tegen verhaal door
anderen, de rangregeling van artikel 4:71a van de Wft. De
zorgen hebben betrekking op de vraag of deze rangregeling de pensioenvorderingen van deelnemers en pensioengerechtigden adequaat beschermt in een situatie waarin
het totale vermogen van een premiepensioeninstelling
toereikend is (buiten een surseance van betaling of faillissement) en waarin door derden-schuldeisers verhaal op het
vermogen van de premiepensioeninstelling wordt gezocht.
Bovendien menen de toezichthouders dat de beschrijving
van de vorderingen in verband met het beheer van de
pensioenregeling en de bewaring van het pensioenvermogen dermate ruim is dat daaronder mogelijk ook vorderingen kunnen worden begrepen waarvoor in de uitvoeringsovereenkomst tussen bijdragende onderneming en
premiepensioeninstelling niet expliciet is voorzien dat deze
ten laste kunnen worden gebracht van het pensioenvermogen. In dat kader gaven de toezichthouders bovendien
aan dat zij de bescherming van de pensioenvermogens
zouden willen verbeteren door premiepensioeninstellingen
te verplichten om de hen toevertrouwde pensioenver-
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mogens in bewaring te geven bij een pensioenbewaarder
(als bedoeld in artikel 4:71b van de Wft). Thans worden
alleen pensioenvermogens die vanwege een uitzonderlijk
beleggingsbeleid reële financiële besmettingsrisico's kunnen meebrengen voor rechthebbenden in de andere pensioenvermogens verplicht ondergebracht bij een pensioenbewaarder.
Het verrichte onderzoek wijst uit dat de bewoordingen van
de rangregeling van artikel 4:71a en de toelichting daarop
inderdaad ruimte laten voor discussie over de toepasselijkheid van de rangregeling in de situatie dat het totale vermogen van een premiepensioeninstelling toereikend is en
een derde-schuldeiser verhaal zoekt voor een vordering op
de premiepensioeninstelling. Ook blijkt de beschrijving van
de vorderingen in verband met het beheer van de pensioenregeling en de bewaring van het pensioenvermogen
dermate ruim dat niet kan worden uitgesloten dat daarin
een zelfstandige rechtsgrond kan worden gevonden door
derden-schuldeisers voor het verhaal op een pensioenvermogen van vorderingen die op enigerlei wijze met het
beheer van een pensioenregeling of de bewaring van een
pensioenvermogen in verband zijn te brengen. Dit laatste is
uitdrukkelijk niet beoogd.
Vastgesteld werd dat de bescherming van rechten van
deelnemers en pensioengerechtigden kan worden verbeterd door de wettelijke rangregeling voor premiepensioeninstellingen meer in lijn te brengen met de rangregeling
zoals deze geldt voor beleggingsfondsen (artikel 4:45 van
de Wft). Het eerste lid van dat artikel, waarin is vastgelegd
welke vorderingen op het vermogen van het fonds kunnen
worden verhaald, geldt zowel in een situatie dat het totale
vermogen van een premiepensioeninstelling toereikend is
als in een situatie dat dit vermogen ontoereikend is (bij een
surseance van betaling of een faillissement). Ook werd
vastgesteld dat de kosten die wel ten laste mogen komen
van het pensioenvermogen, omdat de uitvoeringsovereenkomst tussen bijdragende onderneming en premiepensioeninstelling expliciet in de doorbelasting van die kosten op
het pensioenvermogen voorziet, meer specifiek geduid
dienen te worden, bijvoorbeeld door naar de kostenregeling
in die uitvoeringsovereenkomst te verwijzen. Hierbij is nog
van belang te constateren dat de rangregeling -die primair
relevant is voor derden-schuldeisers die verhaal voor hun
vorderingen zoeken -de beschikkingsbevoegdheid van de
premiepensioeninstelling over al haar vermogensbestanddelen onverlet laat. Voor een effectieve bescherming van
de rechten van deelnemers en pensioengerechtigden dient
daarom te worden gewaarborgd dat de premiepensioeninstelling haar beschikkingsbevoegdheid over al haar vermogensbestanddelen gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met de rangregeling. Eisen die worden gesteld
aan de bedrijfsvoering van de premiepensioeninstelling
kunnen hieraan bijdragen. Daarom worden de eisen aan de
inrichting aan de bedrijfsvoering van de premiepensioeninstelling, welke ingevolge de artikelen 3:17, eerste en tweede lid, en 4:14, eerste en tweede lid, van de Wft zijn gesteld, verduidelijkt. Omdat een rangregeling volgt uit de
regelgeving brengt deze geen of weinig kosten mee voor
haar gebruikers.
Als alternatief voor een bescherming van rechten van
deelnemers en pensioengerechtigden in een situatie dat
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het totale vermogen van een premiepensioeninstelling
toereikend is door eerdergenoemde rangregeling zijn de
consequenties en wenselijkheid van een verplichting tot het
onderbrengen van alle pensioenvermogens bij een (of
meerdere) pensioenbewaarder(s) onderzocht. Geconstateerd werd dat het gebruik van dit instrument tot een nog
robuustere bescherming van rechten van deelnemers en
pensioengerechtigden zou leiden in de situatie dat het
totale vermogen van een premiepensioeninstelling toereikend is. Door de overgang van de eigendom van het pensioenvermogen naar de pensioenbewaarder(s) zou de
premiepensioeninstelling ook de beschikkingsbevoegdheid
over dat vermogen uit handen geven en daarmee niet
langer in staat zijn buiten surseance van betaling of faillissement in weerwil van een wettelijke rangregeling te handelen. De toezichthouders gaven aan dat zij een enkele
pensioenbewaarder die meerdere pensioenvermogens
bewaart in combinatie met de rangregeling de meest robuuste bescherming vinden. Het verplicht stellen van het
gebruik van een (of meerdere) pensioenbewaarder(s)
brengt echter volgens de regering belangrijke operationele
bezwaren met zich, hetgeen ook tot uitdrukking zal komen
in de uitvoeringskosten van pensioenregelingen. Het gebruik van een pensioenbewaarder (waarbij al dan niet een
of meerdere pensioenvermogens kunnen worden ondergebracht) noodzaakt tot het opzetten van een extra rechtspersoon dan wel verschillende rechtspersonen waarin
(telkens) een eigen vermogen moet worden ingebracht en
waarvoor nieuwe bestuurders moeten worden aangesteld.
Bestaande contracten dienen te worden herzien dan wel
nieuwe contracten moeten worden aangegaan (ook met
derden, zoals wederpartijen bij het aangaan van beleggingstransacties) in verband met de bijzondere verantwoordelijkheden van en de interactie tussen premiepensioeninstelling en pensioenbewaarder. Tevens moeten daardoor onder meer extra rapportages en accountantscontroles worden ingeregeld.
Voorstel
Gelet op de naar verwachting van de regering adequate
bescherming van een aangepaste rangregeling in combinatie met een verduidelijking van de eisen aan de bedrijfsvoering van de premiepensioeninstelling en gelet op de operationele en financiële bezwaren die aan een generieke
verplichting tot het onderbrengen van pensioenvermogens
in (een of meerdere) pensioenbewaarders zijn verbonden,
wordt op dit onderdeel voor een aangepaste rangregeling
gekozen en niet voor het verplichten van een pensioenbewaarder. De optie tot het inrichten van een structuur met
een pensioenbewaarder is reeds aanwezig in de Wft en
blijft gehandhaafd.
Vergelijking met andere nationale en internationale pensioenuitvoerders
De premiepensioeninstelling is voor wat betreft de uitvoering van Defined Contributionpensioenregelingen in concurrentie met zowel nationale als internationale pensioenuitvoerders.
In het verzekeringstoezicht wordt – in de beoordeling van
de risico’s die voortkomen uit de bedrijfsvoering waarvoor
een vermogen moet worden aangehouden -zowel bij de
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uitvoering van Defined Benefit-als Defined Contributionregelingen verondersteld dat in een dekking tegen biometrische risico’s is voorzien. Ook bij een pensioenfonds
waarin een Defined Contribution-regeling wordt uitgevoerd,
wordt ervan uitgegaan van dat het pensioenfonds tevens
biometrische risico’s van deelnemers afdekt. Een premiepensioeninstelling kan echter niet in dekking tegen biometrische risico’s voorzien.
Voor de uitvoering van pensioenregelingen waarbij door de
verzekeraars of het pensioenfonds een verzekeringstechnisch risico wordt gelopen, moet de uitvoerder bovenop het
beheerde vermogen beschikken over een procent van de
technische voorzieningen in verband met risico’s die voortkomen uit de bedrijfsvoering,165 of, als de beheerslasten
voor minder dan vijf jaar zijn vastgelegd, een kwart van de
netto beheerslasten in verband met de bedrijfsuitoefening
in het afgelopen boekjaar. Voor levensverzekeraars geldt
bovendien dat minimaal € 3,5 mln moet worden aangehouden (het garantiefonds, artikel 49 Bpr Wft), ook als op
grond van artikel 65 Bpr met minder zou kunnen worden
volstaan. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan initieel van
een premiepensioeninstelling wordt geëist, maar dit verschil kan zoals gezegd worden verklaard uit het verschil in
risico’s dat door de verschillende typen pensioenuitvoerders kan worden gedragen.
Een premiepensioeninstelling beschikt over een Europees
paspoort op grond van de IORP-richtlijn.166 Daarmee is de
premiepensioeninstelling interessant voor de bundeling en
efficiënte uitvoering van (Defined Contribution-)pensioenregelingen uit verschillende landen in één vehikel. Andere
IORP-entiteiten die zich hierop richten bevinden zich bijvoorbeeld in Luxemburg (in de vorm van een SEPCAV voor
Defined Contributionregelingen, of een ASSEP voor de
onderbrenging van alle typen pensioenregelingen) en
België (een OFP, die alle typen pensioenregelingen kan
uitvoeren). Vanwege het eveneens tot Defined Contribution-pensioenregelingen beperkte bereik van deze buitenlandse pensioenuitvoerder is een vergelijking van gestelde
vereisten tussen een premiepensioeninstelling en een
SEPCAV het meest zuiver. Het vereiste eigen vermogen
voor een SEPCAV bedraagt € 1 mln, welk bedrag binnen
twee jaar na oprichting moet worden bereikt. Er gelden
geen aanvullende vermogenseisen die zijn gekoppeld aan
de omvang van het beheerde pensioenvermogen. De
aangepaste vermogensvereisten die aan een premiepensioeninstelling zullen worden gesteld, zijn voor een beheerd
vermogen tot € 250 mln derhalve lager dan de vereisten
aan een SEPCAV, en vanaf een beheerd vermogen van €
250 mln hoger. Voor een ASSEP wordt vereist dat de
technische voorzieningen binnen tien jaar een omvang
hebben van ten minste € 5 mln. Een Belgische OFP moet
een solvabiliteitsmarge aanhouden waarvan de omvang
afhankelijk is van de toezeggingen die de OFP doet, met
een garantiefonds van minimaal € 3,5 mln.

Afdeling 2.2.4c. Uitoefenen van be165
166

Artikel 11, derde lid, Besluit FTK, respectievelijk artikel 65,
eerste lid, Bpr
2003/41/EG.
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drijf van wisselinstelling167
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De nieuwe voorgestelde afdeling 2.2.4C. introduceert een
vergunningplicht voor het uitoefenen van het bedrijf van
wisselinstelling in Nederland. Deze wijziging houdt verband
met overbrengen naar de Wft van de in de Wgt gestelde
regels voor het uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat geldtransactiekantoren
die zowel geldtransfers - die tot 1 november 2009 werden
gereguleerd door laatstgenoemde wet - als wisseltransacties verrichten slechts met één financiële toezichtwet, te
weten de Wft, worden geconfronteerd. Ten aanzien van de
wijze van markttoetreding is aansluiting gezocht bij de
sinds 1 november 2009 voor betaaldienstverleners geldende bepalingen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen (zie afdeling 2.2.0 van de Wft). Met de uitoefening van het hoofdzakelijk prudentieel toezicht op wisselinstellingen, met inbegrip van de vergunningverlening, is
DNB belast. De nieuwe afdeling vangt aan met de ten
aanzien van wisselinstellingen met zetel in Nederland
geldende vergunningplicht en -eisen.

§ 2.2.4c.1. Vergunningplicht en -eisen
voor wisselinstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:54i
1. Het is een ieder met zetel in Nederland
verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning
in Nederland het bedrijf uit te oefenen van
wisselinstelling.168 169 170 171 172
167

168

Volgens Stb 2011, nr. 671 treden de bepalingen in deze
afdeling niet in werking op 1 januari 2012, maar pas op 1 juli
2012 (red.).
In artikel IX, onderdeel A van de Wijzigingswet financiële
markten (Stb. 2011, nr. 610, laatstelijk gewijzigd door Stb.
2012, nr. 678) is bij wijze van overgangsrecht het volgende
bepaald:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die in
de uitoefening van zijn bedrijf geldtransacties als bedoeld in
artikel 1, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren uitvoert en die op het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, wordt vanaf dat tijdstip voor het verrichten van met die
geldtransacties overeenkomende wisseltransacties overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht geacht te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:54i, eerste
lid, van de Wet op het financieel toezicht voor het verrichten
van met die geldtransacties overeenkomende wisseltransacties overeenkomstig laatstgenoemde wet, indien de persoon
of vennootschap is gevestigd in Nederland danwel een vergunning als bedoeld in artikel 2:54l van die wet, indien deze
zijn of haar zetel heeft buiten Nederland.
Dit werd als volgt toegelicht in kamerstuk 32.871, nr. 3: “Dit
onderdeel maakt het mogelijk dat personen of vennootschappen die ingevolge het huidige wettelijk kader het bedrijf van
geldtransactiekantoor mogen uitoefenen, na inwerkingtreding
van deze wet hun bedrijf kunnen voortzetten als wisselinstel-
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169

170

ling zonder dat zij daarvoor een vergunning behoeven aan te
vragen. Het onderdeel bepaalt dat het geldtransactiekantoor
dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is ingeschreven in het door DNB beheerde openbaar register van
geldtransactiekantoren vanaf dat tijdstip wordt geacht te beschikken over een op grond van de Wgt verleende vergunning voor het verrichten van (bepaalde) wisseltransacties
overeenkomstig die wet.” Dit overgangsrecht treedt niet in
werking op 1 januari 2012, maar pas op 1 juli 2012 (Stb 2011,
nr. 671)
De wijzigingen in de bepaling (hierboven aangegeven met
onderstrepingen en doorhalingen) werden als volgt toegelicht
in kamerstuk 33 236 nr. 03:
Artikel VIII strekt tot herstel van een omissie in artikel IX van
de Wijzigingswet financiële markten 2012, dat het overgangsrecht regelt in verband met de intrekking van de Wet inzake
de geldtransactiekantoren. In dat overgangsrecht is voorzien
dat ondernemingen die voorheen ingevolge de Wet inzake de
geldtransactiekantoren wisseltransacties mochten uitvoeren,
worden geacht te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, van de Wet op het financieel
toezicht.
Die vergunning is echter bedoeld voor ondernemingen met
zetel in Nederland. Met de onderhavige wijziging van het
overgangsrecht wordt alsnog voorzien in een onderscheid
tussen ondernemingen met zetel in Nederland en ondernemingen met zetel daarbuiten: de desbetreffende ondernemingen met zetel buiten Nederland worden voortaan geacht te
beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:54l
van de Wet op het financieel toezicht. Met het oog op de
rechtspositie van betrokkenen wordt in artikel IX van deze wet
geregeld dat deze bepaling terugwerkende kracht heeft tot 1
juli 2012, de datum waarop artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2012 in werking trad.
(red.).
Artikel IX, onderdeel F van de Wijzigingswet financiële markten 2012 (Stb. 2011, nr. 610) bepaalt:
Een verzoek om inschrijving in het register, bedoeld in artikel
2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren,
waarop bij inwerkingtreding van deze wet nog niet onherroepelijk is beslist, wordt aangemerkt als een aanvraag van een
vergunning als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, van de Wet
op het financieel toezicht.
Dit werd in kamerstuk 32.871, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit
onderdeel bewerkstelligt dat een onder het oude recht gedaan verzoek om inschrijving in het door DNB beheerde
openbaar register van geldtransactiekantoren waarop bij de
inwerkingtreding van deze wet nog niet onherroepelijk is beslist, van rechtswege wordt geacht te zijn een aanvraag van
een ingevolge de Wft vereiste vergunning voor het in Nederland uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling.” Deze bepaling treedt in werking op 1 juli 2012 (Stb. 2011, nr. 671)
(red.).
Artikel IX, onderdeel G van de Wijzigingswet financiële markten 2012 (Stb. 2011, nr. 610) bepaalt:
Een verzoek om ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel
3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren
waarop bij inwerkingtreding van deze wet nog niet onherroepelijk is beslist, wordt aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, van de
Wet op het financieel toezicht.
Dit werd in kamerstuk 32.871, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit
onderdeel regelt dat een onder het oude recht gedaan verzoek om ontheffing van het verbod van artikel 3, eerste lid,
van de Wgt waarop bij de inwerkingtreding van deze wet nog
niet onherroepelijk is beslist, van rechtswege wordt geacht te
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2. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen die voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank of betaaldienstverlener een door de Europese
Centrale Bank of de Nederlandsche Bank
verleende vergunning hebben.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Prudentieel
toezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende
worden beschermd.173
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:54i van de Wft reguleert de
vergunningplicht voor het uitoefenen van het bedrijf van
wisselinstelling. Het eerste lid van artikel 2:54i bevat net als
de overeenkomstige bepalingen in het Deel Markttoegang
financiële ondernemingen, een verbodstelsel. Ingevolge het
bepaalde in artikel 2:54i, eerste lid, is het voor een ieder
met zetel in Nederland verboden het bedrijf van wisselinstelling in Nederland uit te oefenen, tenzij daartoe een
vergunning door DNB is verleend. Met het woord “daartoe”
in artikel 2:54i, eerste lid, van de Wft wordt tot uitdrukking
gebracht dat een vergunning verleend voor het uitoefenen
van een andere door die wet - of enige andere wet - gereguleerd bedrijf, niet mag worden gebruikt om het bedrijf van
wisselinstelling uit te oefenen. Op het in dat lid neergelegde

171

172

173

zijn een verzoek om ontheffing van het in artikel 2:54i, eerste
lid, van de Wft neergelegde verbod.” Deze bepaling treedt in
werking op 1 juli 2012 (Stb. 2011, nr. 671) (red.).
Art. 1i, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:54i, lid 1, Wft, zijn vrijgesteld beleggingsondernemingen
met vergunning ex art. 2:96, lid 1, Wft, voor zover het betreft
het uitbetalen van munten en bankbiljetten tegen inlevering
van een of meer onderdelen van het couponblad van een
waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente
op dit waardepapier kan worden geïnd (red.).
Art. 1h, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:54i, lid 1, Wft, zijn vrijgesteld ondernemingen die het bedrijf
van hotel uitoefenen en die als logiesverstrekkend bedrijf zijn
ingeschreven in een door het Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehouden register, voor zover het betreft het wisselen
en het uitbetalen van munten of bankbiljetten op creditcard of
tegen cheques, met een tegenwaarde van < € 500 per gast
per overnachting, voor natuurlijke personen aan wie tevens
door het hotel tegen betaling logies wordt verstrekt. Art. 1h,
lid 2, Vrijstellingsregeling Wft geeft nadere voorschriften die
zijn verbonden aan deze vrijstelling (red.).
Artikel IX, onderdeel H van de Wijzigingswet financiële markten 2012 (Stb. 2011, nr. 610) bepaalt:
Een ontheffing die is verleend op grond van artikel 4, eerste
lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, wordt vanaf
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als
ontheffing als bedoeld in artikel 2:54i, derde lid, van de Wet
op het financieel toezicht.
Dit werd in kamerstuk 32.871, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit
onderdeel bewerkstelligt dat een ontheffing die is verleend
onder het oude recht zijn werking behoudt. De relevante bepaling van de Wgt wordt “omgehangen” naar artikel 2:54i,
derde lid, van de Wft.”
Deze bepaling treedt in werking op 1 juli 2012 (Stb. 2011, nr.
671) (red.).
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verbod wordt in het tweede lid van het voorgestelde artikel
2:54i een uitzondering gemaakt.
Kredietinstellingen en betaaldienstverleners als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wft die een door DNB – op grond van die
wet – verleende vergunning hebben voor het uitoefenen
van hun bedrijf, behoeven niet over een door DNB verleende vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van
wisselinstelling te beschikken. Wat betreft betaaldienstverleners wordt nog opgemerkt dat de richtlijn betaaldiensten174 geen beperkingen stelt aan het zijn van betaaldienstverlener (of betaaldienstagent) waar het betreft het
verrichten van andere bedrijfswerkzaamheden dan de in de
bijlage bij die richtlijn genoemde betaaldiensten. Artikel 10,
vijfde lid, van de richtlijn betaaldiensten voorziet er alleen in
dat wanneer een betaaldienstverlener (of betaaldienstagent) andere werkzaamheden dan betaaldiensten verricht,
zoals wisseltransacties, deze andere werkzaamheden geen
afbreuk mogen doen aan de financiële soliditeit van de
desbetreffende financiële onderneming.
Op grond van artikel 2:54i, derde lid, kan DNB op aanvraag
een zogenaamde zware ontheffing verlenen van het in het
eerste lid van dat artikel vervatte verbod. Zie hiervoor ook
de voorgestelde wijziging van art. 1:105.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:54j
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;175
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het
beleid bepalen of mede bepalen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
en
d. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdelen b
174

175

Richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU L 319).
Het inwerkingtredingsbesluit behorende bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2018, nr. 240) bepaalt
dat deze bepaling in werking treedt met ingang van 25 juli
2018 (red.).
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of c, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:54j reguleert de aanvraag van
een vergunning als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, voor
de uitoefening van het bedrijf van wisselinstelling, de vergunningeisen alsmede de gegevens die de aanvrager dient
te overleggen. In het eerste lid van het voorgestelde artikel
2:54j zijn de eisen opgenomen waaraan de aanvrager moet
voldoen om een vergunning te verkrijgen. In artikel 2:54j,
eerste lid, onderdelen a tot en met c, wordt verwezen naar
de artikelen 3:9, 3:10, eerste en tweede lid, en 3:17, eerste
en tweede lid, van de Wft. De in artikel 2:54j, eerste lid,
vermelde vergunningeisen komen in belangrijke mate
overeen met de vereisten die worden gesteld in verband
met de uitoefening van het bedrijf van geldtransactiekantoor (zie artikel 4, tweede lid, Wgt). Omdat de door een
wisselinstelling te verrichten bedrijfswerkzaamheden van
een andere aard zijn dan de bedrijfswerkzaamheden van
een betaalinstelling - zo mag bijvoorbeeld het door een
wisselinstelling ontvangen geld niet op een (betaal)rekening worden aangehouden maar moet dit geld meteen
worden omgewisseld - behoeft de wisselinstelling niet aan
de in de artikel 3:29a (veiligstellen van ontvangen middelen) en 3:53, eerste en derde lid, (minimum eigen vermogen) van de Wft neergelegde vereisten te voldoen.
Verder is er van afgezien om het bepaalde in artikel 3:15,
eerste en tweede lid, van de Wft als voorwaarde voor het
verkrijgen van een vergunning op te nemen. In het eerste
en tweede lid van artikel 3:15 is geregeld dat ten minste
twee natuurlijke personen het dagelijks beleid van een
financiële onderneming moeten bepalen. De op de Wgt
gebaseerde Regeling bedrijfsvoering en administratieve
organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren stelt - in
het kader van de administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor - een enigszins vergelijkbare eis: het
geldtransactiekantoor stelt een adequate functiescheiding
in voor de activiteiten met een beherend of controlerend,
bewarend en registrerend karakter. Gebleken is dat het
vereiste van een adequate functiescheiding een vrij zware
wissel trekt op de financiële middelen van de kleinere
geldtransactiekantoren en (potentiële) markttoetreders.
Bovendien is het potentiële (integriteits)risico van een door
een wisselinstelling uitgevoerde “dubieuze” wisseltransacties in de regel minder groot dan dat van een door een
betaaldienstverlener of geldtransactiekantoor uitgevoerde
“dubieuze” betaaldienst zoals de geldtransfer.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld welke
gegevens de aanvrager van de vergunning over moet
leggen. Indien hij deze gegevens overlegt, kan hij aan de
hand daarvan aantonen dat aan de vergunningvereisten zal
worden voldaan.
Het derde lid reguleert de bevoegdheid van DNB om op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van
bepaalde vergunningvereisten. Zie hiervoor ook de voorgestelde wijziging van art. 1:105.
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Kamerstuk 34 808, nr. 3
De onderdelen B en C strekken ter implementatie van
artikel 47, tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn. Ter
implementatie van dit artikel wordt de reikwijdte van artikel
3:8, met betrekking tot de geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers, leden van het toezichthoudend orgaan binnen een instelling en personen binnen het tweede echelon,
uitgebreid ten aanzien van wisselinstellingen. Op grond van
artikel 3:9 van de Wft dient de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers van wisselinstellingen reeds buiten
twijfel te staan.

§ 2.2.4c.2. Vrijstelling
Artikel 2:54k
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden verleend van artikel 2:54i, eerste
lid. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden verleend
van artikel 2:54j, eerste lid.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Op grond van het voorgestelde artikel 2:54k, eerste lid, van
de Wft kan vrijstelling worden verleend van de in artikel
2:54i, eerste lid, geïntroduceerde vergunningplicht. Bij
ministeriële regeling zal worden bepaald in welke gevallen
van een vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Anders
dan de ontheffing, bedoeld in artikel 2:54i, derde lid, van de
Wft, die ziet op individuele gevallen, heeft de vrijstellingsregeling een generiek karakter. Aan de gehele of gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden. Het
tweede lid van artikel 2:54k voorziet in de mogelijkheid om
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 2:54j,
eerste lid. Door in artikel 2:54k, tweede lid, de woorden
“geheel of gedeeltelijk” op te nemen, kan de in dat lid bedoelde vrijstelling worden beperkt tot een of meer van de in
artikel 2:54j, eerste lid, onderdelen a, b en c, genoemde
bepalingen.
Kamerstuk 33.236, nr. 7
Door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2012
zijn de materiële bepalingen van de Wet inzake de geldtransactiekantoren opgenomen in de Wft.
Bij die gelegenheid is in artikel 2:54k van de Wft bepaald
dat bij ministeriële regeling vrijstelling kan worden verleend
van de vergunningplicht voor wisselinstellingen met zetel in
Nederland. Verzuimd is echter om daarbij – overeenkomstig het oude artikel 4, derde lid, van de Wet inzake de
geldtransactiekantoren - te bepalen dat aan een dergelijke
vrijstelling voorschriften kunnen worden verbonden. In lijn
met de Memorie van Toelichting bij de Wijzigingswet financiële markten 2012 wordt door middel van voorgestelde
wijziging voorgesteld deze omissie in artikel 2:54k van de
Wft te herstellen.

§ 2.2.4c.3. Bijkantoren van wisselinstellingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:54l
1. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder een daartoe door de
Nederlandsche Bank verleende vergunning vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van wisselinstelling uit
te oefenen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
wisselinstellingen met zetel in een door
Onze Minister aan te wijzen staat waar
toezicht op het uitoefenen van het bedrijf
van wisselinstelling wordt uitgeoefend dat
in voldoende mate waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels
worden gesteld met betrekking tot het
aanwijzen van staten. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze Minister worden
ingetrokken.
3. Het besluit tot aanwijzing van een staat
als bedoeld in het tweede lid of de intrekking daarvan wordt bekend gemaakt in de
Staatscourant.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op
financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die voor het uitoefenen
van het bedrijf van betaaldienstverlener of
bank een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat, dan wel de Europese Centrale Bank verleende vergunning
hebben, tenzij de vergunning anders vermeld.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
In het voorgestelde artikel 2:54l, eerste lid, van de Wft
wordt de vergunningplicht geïntroduceerd voor personen of
vennootschappen met zetel in een andere staat die in
Nederland wisseltransacties willen verrichten vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor. De vergunningplicht geldt in
beginsel voor alle wisselinstellingen met zetel in een andere staat, ongeacht of zij hun zetel hebben in een lidstaat of
in een staat die geen lidstaat is. Op de vergunningplicht
wordt in het tweede lid van artikel 2:54l een uitzondering
gemaakt. Wisselinstellingen met zetel in een (andere) staat
die door de minister van Financiën is aangewezen, behoeven niet over een door DNB op grond van de Wft verleende
vergunning te beschikken. Een staat wordt aangewezen
indien daar toezicht wordt uitgeoefend dat in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de
Wet op het financieel toezicht beoogt te beschermen. Op
grond van het artikel 2:54l, vierde lid, geldt de vergunningplicht evenmin voor financiële ondernemingen die in een
andere lidstaat een vergunning hebben gekregen voor de
uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener of
kredietinstelling, tenzij die vergunning iets anders vermeld.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
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Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:54m
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54l, eerste lid, indien de aanvrager
aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het
beleid bepalen of mede bepalen;
b. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot integere bedrijfsuitoefening; en
c. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering, met dien verstande dat
voor de toepassing van de in de onderdelen a tot en met c genoemde artikelen voor «wisselinstelling met zetel
in Nederland» telkens moet worden gelezen: het bijkantoor in Nederland van
een wisselinstelling met zetel in een
niet-aangewezen staat.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdelen b
of c, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan en dat de doeleinden die de in het
eerste lid genoemde artikelen beogen te
bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:54m, eerste lid, van de Wft bepaalt aan welke voorschriften een wisselinstelling met zetel
buiten Nederland dient te voldoen om een vergunning te
verkrijgen voor het verrichten van wisseltransacties vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor. De voorschriften zijn
dezelfde als die welke gelden voor wisselinstellingen met
zetel in Nederland (zie artikel 2:54j, derde lid, Wft).
Op grond van het derde lid kan DNB geheel of gedeeltelijk
ontheffing verlenen van enkele in het eerste lid van dat
artikel genoemde vergunningvereisten.
Artikel 2:54n
1. Een wisselinstelling als bedoeld in artikel
2:54l, tweede lid, die voornemens is vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor het
bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen,
geeft aan de Nederlandsche Bank kennis
van dat voornemen. De wisselinstelling
legt daarbij een door de toezichthoudende
instantie van die aangewezen staat afgegeven verklaring over waaruit blijkt dat zij
in die staat bevoegd is tot het uitoefenen
van het bedrijf van wisselinstelling.
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2. De wisselinstelling kan overgaan tot het
uitoefenen van het voorgenomen bedrijf
door middel van een bijkantoor in Nederland nadat de kennisgeving is gedaan en
de verklaring is afgegeven.
3. Indien de Nederlandsche Bank een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid
heeft ontvangen, deelt zij de betrokken
wisselinstelling onverwijld deze ontvangst
mede.
4. De Nederlandsche Bank kan binnen twee
maanden na ontvangst van de kennisgeving de toezichthoudende instantie van de
aangewezen staat mededelen welke voorwaarden om redenen van algemeen belang door de wisselinstelling in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen
van haar bedrijf vanuit het in Nederland
gelegen bijkantoor. De Nederlandsche
Bank zendt hiervan een afschrift aan de
wisselinstelling.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:54n, eerste lid, van de Wft regelt
de notificatieplicht voor wisselinstellingen met zetel in een
aangewezen staat die in Nederland hun bedrijf willen uitoefenen vanuit aldaar gelegen bijkantoor. De regeling is
vergelijkbaar met die welke geldt voor andere financiële
ondernemingen, zoals clearinginstellingen, die hun bedrijf
uitoefenen vanuit een aangewezen staat door middel van
dienstverrichting naar Nederland dan wel vanuit een bijkantoor in Nederland. De tweede volzin van artikel 2:54n,
eerste lid, bepaalt dat de wisselinstelling bij de notificatie
een verklaring dient te overleggen van de toezichthoudende instantie van de aangewezen staat waaruit blijkt dat zij
bevoegd is aldaar wisseltransacties te verrichten. Op grond
van het tweede lid van artikel 2:54n kan de wisselinstelling
met zetel in een aangewezen staat haar voorgenomen
bedrijf vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor uitoefenen nadat is genotificeerd en de verklaring is afgegeven.
DNB deelt betrokkene onverwijld mede dat zij de kennisgeving, bedoeld in artikel 2:54n, eerste lid, heeft ontvangen.

Afdeling 2.2.4d Uitoefenen van bedrijf
van kredietunie176
Kamerstuk 33.949, nr. 05
1. Inleiding
Deze wet beoogt binnen de daarvoor geboden ruimte in de
voor banken geldende communautaire regels,177 te voor176

177

Het inwerkingtredings-KB (Stb. 2015, nr. ) bepaalt dat de Wet
toezicht kredietunies (Stb. 2015, nr. 304) op … in werking
treedt (red.).
Het betreft de richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees
parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang
tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot
wijziging van richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de
richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (richtlijn kapitaalvereisten) en Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijzi-
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zien in een vergunningstelsel voor en doorlopend toezicht
op kredietunies.
Een kredietunie is een onderneming die haar bedrijf maakt
van het in ontvangst nemen van deposito’s en andere
terugbetaalbare gelden van haar leden en van het voor
eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan diezelfde leden. De leden zijn regionaal- of bedrijfstakgewijs
georganiseerde ondernemingen, veelal uit het midden- en
kleinbedrijf (MKB), die elkaar ondersteunen door middel
van het delen van kennis en ervaring en het verschaffen
van ondernemingsfinanciering door tussenkomst van de
kredietunie.
In tegenstelling tot veel andere landen binnen en buiten
Europa, kende Nederland tot voor kort geen kredietunies
en is van een op maat gesneden kader van regels en
financieel toezicht voor kredietunies daarom ook geen
sprake. Recentelijk hebben ondernemingen in het MKB
echter nieuwe initiatieven ontplooid voor de ondernemingsfinanciering van dit marktsegment en kredietunies zouden
in dit kader een innovatieve ontwikkeling kunnen inluiden,
ware het niet dat de aard van hun activiteiten met zich
brengt dat zij onder het huidige wettelijk kader een vergunning nodig hebben om als bank werkzaam te zijn. De voor
banken geldende regels sluiten echter niet aan bij de beperkte aard van de activiteiten van kredietunies. Daarom is
het gewenst om belemmeringen in wet- en regelgeving
voor het oprichten en functioneren van kredietunies weg te
nemen. Hierbij moeten echter de soliditeit van de kredietunies en de stabiliteit van het financiële stelsel gewaarborgd blijven.
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] De indieners zijn er
zeer van gecharmeerd dat het voor en door ondernemers is
en dat het uit de samenleving zelf komt. Als je zelf een
bedrijf hebt en je iemand wilt helpen omdat je hem een
goede ondernemer vindt, dan kun je dat op dit moment het
beste via je eigen bv financieren. Maar ja, dan loop je ook
het risico voor dat krediet. Vandaar de vraag vanuit de
samenleving: geef ons een mogelijkheid om dat risico meer
te spreiden.
De indieners delen de opmerking van mevrouw De Vries
van de VVD-fractie. Zij stelt dat in een nabije toekomst de
financiering waarschijnlijk meer gestapeld zal gaan worden.
Wij zien dat ook. Een deel zal misschien van een bank
komen, uit eigen vermogen, van familie die er geld in wil
steken, van de kredietunie of van een andere bron. De
indieners zien kredietunies als een goede mogelijkheid om
krediet te krijgen en vinden daarbij ook de begeleiding —
de common bond en de dichte coaching die erop zit — heel
belangrijk, hoewel het ook niet een exclusieve oplossing
voor het mkb is. Wij hebben alle vormen van financiering
voor ons bedrijfsleven hard nodig.
[…] De heer Nijboer (PvdA): […] Er zijn drie redenen waarom ik het zelf heel belangrijk vind dat deze wet wordt aangenomen door de Kamer. Allereerst is het Nederlandse
mkb veel te afhankelijk van banken. Als het in een land
slecht gaat in de financiële sector en als de banken slecht
ging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (verordening kapitaalvereisten) (Pb EU 2013, L 176).
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draaien, lijden ondernemers daaronder. Als zij meer alternatieven hebben, bijvoorbeeld kredietunies, dan helpt dat.
De indieners hebben niet de illusie dat met kredietunies
alleen de financieringsproblematiek van het mkb wordt
opgelost.
Een en ander draagt ook bij — en dat is het tweede argument — aan een meer diverse financiering van het mkb.
Dat is veel te afhankelijk van alleen banken. Uiteindelijk
leidt financiering — financiering is niet het hoofddoel — tot
meer investeringen en meer werkgelegenheid. Dat onderschrijven alle partijen in deze Kamer.
De derde reden is dat initiatieven vanuit de samenleving
ondersteund worden. Dat is een dragende kracht en ik vind
het mooi om dat met een oppositiepartij als het CDA te
mogen doen. Het is een kracht die PvdA en CDA bindt. Je
ziet dat kredietunies opkomen, maar dat er geen wettelijk
kader voor is. Dat knelt aan alle kanten. Met deze wet
proberen wij voor iets dat opkomend is en dat in het buitenland al gaande is, een nieuwe ontwikkeling waar de wetgeving altijd een beetje achteraan loopt, een wet te maken die
is toegesneden op wat nodig is in de samenleving, die
banen kan creëren en die het mkb sterker maakt. Het is
heel mooi om dat te mogen doen.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de fractie van VVD, CDA, PVV, D66 en
ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel Wet toezicht kredietunies. Zij hebben
hierover een aantal vragen. De leden van de PvdA-fractie
hebben met instemming kennis genomen van het initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies en complimenteren
de initiatiefnemers. De leden van de SP-fractie hebben
kennisgenomen van het wetsvoorstel.
[…] De initiatiefnemers beogen met het wetsvoorstel een
drietal hoofddoelen te bereiken. Allereerst vormen kredietunies een extra mogelijkheid voor de financiering van het
Midden en Kleinbedrijf. Ondernemers hadden de afgelopen
jaren ontegenzeggelijk veel moeite om aan kredieten en
financiering te komen. Kredietunies vormen een extra
financieringsbron.
Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat kredietunies een
substantiële bijdrage kunnen leveren aan de financiering
van het MKB.
Ten tweede dragen kredietunies bij aan een diverse financiering van het bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven
is -ook internationaal vergeleken- sterk afhankelijk van
bancaire financiering. Dit leidt ertoe dat als het slecht gaat
met banken ook het MKB het zwaar heeft. Een grotere
diversiteit aan financieringsmogelijkheden draagt bij aan
een betere en meer stabiele financiering van het MKB. De
financieringsmogelijkheden worden ermee vergroot.
Ten derde willen de initiatiefnemers maatschappelijke
initiatieven die ten doel hebben om samen belangrijke
maatschappelijke doelen te bereiken wettelijk ondersteunen. Verschillende lokale en sectorale initiatieven zijn reeds
gestart, maar moeten binnen de kaders van de huidige
wetgeving veelal met constructies (zoals perpetuele leningen) hun doelen bereiken.
Dit wetsvoorstel schept een helder wettelijk kader. Dat
kader is toegesneden op het karakter van kredietunies: het
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verstrekken van leningen aan een met elkaar verbonden
groep van bedrijven.
Met dit wetsvoorstel nemen kortom de financieringsmogelijkheden van het MKB toe en worden nuttige maatschappelijke initiatieven wettelijk gefaciliteerd.
De leden van de PvdA-fractie vragen aandacht voor de
voorwaarden waaronder kredietunies financiering verstrekken en vragen of er voorbeelden bekend zijn van tarieven
in andere landen waar kredietunies al actief zijn? Zijn de
tarieven concurrerend? Wat bepaalt het succesvol zijn van
kredietunies als alternatieve financieringsbron?
Onderhavig wetsvoorstel komt voort uit de, naar het oordeel van de initiatiefnemers gerechtvaardigde, wens vanuit
het MKB om voor de eigen sector alternatieve financieringsvormen in de vorm van kredietunies te kunnen initieren. Het wetsvoorstel biedt daarvoor een laagdrempelig
ingroeimodel voor nieuwe kredietunies met een – naar het
totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden gemeten –
beperkte omvang, en een op maat gesneden vergunningstelsel voor de grotere kredietunies.
Voorwaarde voor een levensvatbare sector is dat kredietunies financiering verstrekken tegen concurrerende tarieven. Mede bepalend daarvoor zal naar het oordeel van
initiatiefnemers zijn de mate waarin kredietunies in staat
zullen zijn om hun common bond – het gedeelde belang
van de bij de kredietunies aangesloten ondernemingen –
effectief te verankeren in hun bedrijfsvoering. De initiatiefnemers hebben geen onderzoek gedaan naar de tarieven
in andere landen waar kredietunies actief zijn. Dat het
bedrijfsmodel van kredietunies echter perspectief kan
bieden moge blijken uit de omstandigheid dat kredietunies
in tal van andere landen een bekend fenomeen zijn.
Een aantal fracties stelt vragen naar het toezichtregime
voor kredietunies in andere landen. De leden van de PVVfractie vragen nader in te gaan op de bestaande wettelijke
regimes in het buitenland, daar dit fenomeen in bepaalde
landen, zoals in de Verenigde Staten, relatief wijdverbreid
is. Daarnaast merken de leden van de PVV-fractie op dat
Nederland het enige land is waar kredietunies niet toegankelijk zijn voor consumenten en vragen het oordeel van de
initiatiefnemers hierover. De leden van de D66-fractie
vragen of de initiatiefnemers nader kan toelichten welke
hoofdpunten wezenlijk verschillen van de nationale toezichtkaders voor kredietunies die zijn ingesteld in zes andere EU-lidstaten. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers welke landen in artikel 2 van de
richtlijn kapitaalvereisten zijn uitgezonderd van het toepassingsgebied van de richtlijn en hoe deze landen – op
hoofdpunten – het toezichtregime hebben ingevuld, met
name ten aanzien van het vergunningenregime en de
solvabiliteitseis. De leden van de VVD-fractie lezen dat de
Raad van State constateert dat de vormgeving van de
kredietunies in Nederland niet aansluit bij die in andere
landen en dat volgens de initiatiefnemers de regimes onvergelijkbaar zijn qua reikwijdte en aard van de regulering,
en vragen wat de verschillen zijn tussen de regeling voor
de Nederlandse kredietunies en de reeds goedgekeurde
kredietunies elders in Europa, onder meer qua reikwijdte en
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aard van de regulering, maar ook qua grenzen (minimum/maximum/vrijstelling)?
Volgens opgave van de World Council of Credit Unions,
zijn kredietunies in de Europese Unie vooral relatief wijdverbreid in Ierland, Polen en het Verenigd koninkrijk; gemeten naar balanstotaal was de omvang (in US dollar) van de
sector in deze drie landen in 2013 achtereenvolgens 19
miljard, 6,3 miljard en 1,8 miljard. In mindere mate zijn
kredietunies in de Europese Unie ook werkzaam in Roemenië (0,5 miljard) en in de drie Baltische Staten (gezamenlijk 1,1 miljard). Buiten de Europese Unie zijn kredietunies een bekend fenomeen in onder andere de V.S.
(1.075 miljard), Canada (290 miljard) en Australië (76 miljard).
Dat in bepaalde landen geen kredietunies werkzaam zijn
betekent overigens nog niet dat in die landen geen financiele instellingen zijn die zich hebben gespecialiseerd in
financiering van het MKB. Zo vormen in Duitsland de zogenaamde Sparkassen en de regionale Landesbanken (instellingen die eigendom zijn van lokale en regionale overheden) via regionaal opgezette kredietverlening een belangrijke financieringsbron voor het MKB in de regio’s. Ook
in andere landen, bijvoorbeeld in Italië, hebben lokale
vestigingen van nationaal opererende banken vaak een
belangrijke rol in de financiering van het MKB in de eigen
regio. Alhoewel dergelijke instellingen geen kredietunies
zijn, vervullen zij onder omstandigheden een soortgelijke
functie.
De regelgeving in de landen waar kredietunies een bekend
fenomeen zijn, loopt nogal uiteen. Zo gelden voor Kredietunies in Australië dezelfde regels als voor banken, terwijl in
andere landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland, voorzien is in separate, op maat
gesneden wetgeving. In al deze landen is echter sprake
van financiële regelgeving die qua soort toezichtnormen
vergelijkbaar is. Alle landen in kwestie hanteren regels met
betrekking tot de geschiktheid en betrouwbaarheid van
beleidsbepalers, de beheerste en integere bedrijfsvoering,
solvabiliteit en liquiditeit, alsmede regels met betrekking tot
de interne en externe informatievoorziening. Dat de uitwerking van deze normen verschillend is, schrijven de initiatiefnemers toe aan de omstandigheid dat voor kredietunies
een gemeenschappelijk referentiekader ontbrak. Voor
banken is dat anders – voor die sector is door het Bazels
Comité van banktoezichthouders door middel van een
drietal opeenvolgende kapitaalakkoorden voorzien in een
mondiaal referentiekader voor het prudentieel toezicht op
banken.
Qua systematiek is ook sprake van overeenkomsten én
van verschillen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de benadering van kredietunies van geringe omvang. Het wetsvoorstel hanteert bijvoorbeeld als uitgangspunt dat in het geval
van kleinschalige kredietunies waarmee groepen van ondernemingen van beperkte omvang onderling de financiering van bedrijfsactiviteiten faciliteren het geringe belang
van toezicht gericht op de bescherming van de deelnemende partijen aan die kredietunies niet opweegt tegen de
met het toezicht gemoeide kosten en dat wettelijk toezicht
onnodige belemmeringen zou opwerpen voor kredietunies
om door te groeien naar een (kredietunie)vergunningregime en in dat ingroeitraject de voor een vergunning
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benodigde solvabiliteitsbuffers op te bouwen en de bedrijfsvoering te professionaliseren. De indicatieve grens van
€ 10 miljoen is naar het oordeel van de initiatiefnemers
voldoende prudent met het oog op de risico’s en geringe
complexiteit van het bedrijfsmodel van deze kredietunies
en tegelijkertijd biedt deze grens voldoende ruimte aan
nieuwe kredietunies om hun werkzaamheden te professionaliseren voordat sprake is van een vergunningplicht.
Een alternatieve benadering wordt geboden in de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk, dat voor kleine kredietunies
een lichter toezichtregime omvat, onderscheidenlijk in de
regelgeving in de Verenigde Staten, dat voor nieuwe kredietunies (die minder dan 10 jaar bestaan), waarvan het
balanstotaal minder bedraagt dan $ 10 miljoen, voorziet in
een uitzondering van de voor kredietunies geldende solvabiliteitsvereisten. De voorkeur van de initiatiefnemers is
uitgegaan naar een vrijstelling voor kleine kredietunies –
met de gegeven randvoorwaarden en de beperking dat zij
uitsluitend opvorderbare gelden van hun leden en professionele marktpartijen aan mogen trekken – bóven een verlicht vergunningregime dan wel een partiële uitzondering
van de toezichtvereisten. Juist door de restrictie in onderhavig wetsvoorstel dat kredietunies niet toegankelijk zijn
voor consumenten, maar slechts voor ondernemers, zijn de
initiatiefnemers van oordeel dat een vrijstelling voor kleine
kredietunies een juist middel is dat minder toezicht benodigd dan wanneer ook consumenten zouden kunnen deelnemen.
Omdat de regelingen in andere landen uiteenlopen en de
historische context veelal verschillend is, en niet sprake is
van een gemeenschappelijk referentie kader – zoals het
Bazelse kapitaalakkoord dat is voor internationaal opererende banken – hebben de initiatiefnemers afgezien van
een alomvattende analyse van overeenkomsten en verschillen.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
2. Kredietverlening aan het MKB
De groei van de kredietverlening aan ondernemingen is
sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 sterk afgenomen. In bepaalde categorieën is zelfs sprake van een
absolute krimp. Cijfers van de Stuurgroep Kredietverlening
laten zien dat de kredietverlening aan de kleinste ondernemers (leningen tot € 250.000) in de jaren 2010 tot en met
2012 in totaal met 11% is afgenomen (zie de brief van de
Minister van EZ van 25 juli 2013, Kamerstukken II, 2012–
2013, 32 637, nr. 61). Aan de beperkte toegang tot kredietverlening, in het bijzonder voor ondernemingen die behoren
tot het MKB, liggen vele en ook uiteenlopende oorzaken
ten grondslag. Oorzaak kan zijn een informatie-asymmetrie
tussen de vragers en reguliere aanbieders van ondernemingsfinanciering, een hoog risicoprofiel, geringe winstgevendheid, onderscheidenlijk een geringe omvang van de
ondernemingen in kwestie. Uiteraard speelt ook een rol dat
de vraag naar bedrijfskrediet door de slechtere economische omstandigheden is afgenomen en dat ook het aanbod
ervan wordt beïnvloed door cyclische factoren. Volgens de
Nederlandse Bank (DNB) hebben banken bovendien de
voorwaarden voor het verstrekken van krediet behoorlijk
aangescherpt (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 637, nr.
49) omdat de banken vanwege het hogere kredietrisico op
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leningen aan het MKB voor deze leningen verhoudingsgewijs veel kapitaal moeten aanhouden.
Dit diverse beeld wordt door verschillende studies bevestigd. In de CPB Notitie van 27 juni 2014 «De financiële
positie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland», concludeert het CPB dat binnen het MKB sprake is van veel
heterogeniteit tussen sectoren en grootteklassen, en dat
microbedrijven (bedrijven met minder dan 10 werknemers
en een balanstotaal kleiner dan 2 miljoen euro) sinds 2009
harder getroffen zijn door de crisis en dat de solvabiliteit,
omzetgroei en return on assets binnen deze groep het
meest is verslechterd. Het CPB constateert ook dat een
conjuncturele component waarneembaar is bij de verzwakte positie van het MKB. Voor ondernemingen die sterk
afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag (bouwnijverheid,
horeca en detailhandel) is vooral economisch herstel van
belang.178 De verzwakte positie van het MKB wordt ook
bevestigd door de bevindingen van DNB, die in DNB (2014)
Kredietverlening en bancair kapitaal, DNB Occasional
Studies, vol. 12/No. 3 (2014), namelijk dat de financiële
positie van het MKB in Nederland tijdens de financiële
crisis sterk is verzwakt en daarnaast dat de vraag naar
bancair krediet geconcentreerd is bij bedrijven met een
verzwakte financiële positie. De ECB (2014) Survey on the
access to finance of small and medium sized enterprises in
the euro area: October 2013 to March 2014, Frankfurt ECB,
bevestigt dit beeld. In deze studie concludeert de ECB
onder meer dat in Nederland relatief weinig MKB ondernemingen (12 procent, tegen gemiddeld 25 procent in de
eurozone als geheel) in de desbetreffende periode verzoeken om bancair krediet indienden, maar dat een relatief
groot deel van het aantal ingediende aanvragen om bancair
krediet werd afgewezen (42 procent tegen minder dan 20
procent in de eurozone als geheel).3 Ten dele kan de
reden voor dit hoge afwijzingspercentage gevonden worden in de verzwakte financiële positie van met name de
deelgroep microbedrijven van het MKB. Daarnaast zijn er
echter ook sterke aanwijzingen dat aanbodbeperkingen van
invloed zijn geweest op kredietverlening.179 Naast het
toegenomen kredietrisico, speelde de eigen kapitaalpositie
een rol in de beperking van het kredietaanbod.180
Het waarborgen van toereikende middelen voor ondernemingsfinanciering van het MKB is niet alleen op de korte
termijn van belang, maar ook op de langere termijn, aangezien de beperkte kredietverlening de economische ontwikkeling kan schaden. In haar Groenboek Lange termijn
financiering van de Europese economie,181 neemt de Europese Commissie een tekort aan lange termijn financiering
voor de economie waar in de Unie. Volgens de Europese
Commissie zijn investeringen in bijvoorbeeld onderzoek en
ontwikkeling, infrastructuur, technologie en de gezondheidszorg cruciaal voor het stimuleren van de economische
178
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CPB notitie van 27 juni 2014 over de financiële positie van
het midden- en kleinbedrijf in Nederland, blz. 24 en 25.3ECB
Survey on the access to finance of small and medium sized
enterprises in the Euro area, april 2014, blz. 16.
ESB, Jaargang 99 (4993), 11 september 2014, blz. 566–568.
Hebbink, G., M. Kruidhof en J. Slingenberg(2014), Kredietverlening en bancair kapitaal. DNB Occasional Studies, 2014(2).
Brussel, 25 maart 2013, COM(2013) 150.
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groei doordat zij bijdragen aan hogere productiviteit en
innovatie, waarbij de financieringsbehoefte van het MKB de
bijzondere aandacht van de Commissie heeft. Het MKB
heeft volgens de Commissie een belangrijke rol bij het
creëren van economische groei en werkgelegenheid, terwijl
juist deze bedrijven het moeilijkst aan lange termijn financiering zouden kunnen komen. De Commissie doet daarom
verschillende voorstellen voor het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het MKB, daaronder vergroting
van het aanbod van durfkapitaal en het creëren van alternatieve financieringsbronnen voor het MKB.
Het is niet de verwachting dat kredietunies in staat zullen
zijn alle financieringsproblemen van het MKB op te lossen,
maar zij kunnen daaraan wel bijdragen. Doordat een kredietunie een coöperatie is van MKB-ondernemers die via
een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking
stellen binnen de eigen kring, is een sterke onderlinge
betrokkenheid gewaarborgd. De onderlinge betrokkenheid
is groot doordat er anders dan bij andere kredietinstellingen
geen sprake van een aanbieder-klant relatie. Het zijn leden
die inleggen en leden die onttrekken. De onderlinge betrokkenheid wordt nog versterkt doordat leden, van de coöperatie die de geldmiddelen ter beschikking stelt, fungeren als
coach voor leden waaraan de coöperatie de kredieten
verstrekt. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer met als doel het vergroten van de kans op het welslagen van zijn onderneming. Verder bevordert de kredietunie de onderlinge betrokkenheid tussen kredietgevers en
kredietnemers, doordat het geen winstoogmerk heeft. Deze
kenmerken zorgen dat er lagere kosten kunnen worden
gemaakt ten eerste doordat geldverschaffers bereid zijn om
met een slechter risico/rendementsprofiel genoegen te
nemen en ten tweede doordat een aantal taken gebaseerd
zijn op vrijwilligheid.182
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de D66-fractie vragen welke groeiontwikkeling de initiatiefnemers verwachten van het aantal kredietunies en van de totaal uitstaande middelen via kredietunies?
De Vereniging van Samenwerkende Kredietunies gaat op
basis van de haar ter beschikking staande informatie uit
van mogelijk een vijftigtal kredietunies in de komende jaren
met een gezamenlijk balanstotaal van circa € 500 miljoen.
Aan een schatting in dezen kleven echter grote onzekerheden en veel zal afhangen van het succes van de eerste
kredietunies onder het nieuwe toezichtregime. Wanneer
deze een succes zijn, kunnen nieuwe kredietunies snel
volgen, mede gelet op de relatief grote omvang van de
MKB sector in Nederland – de sector is goed voor circa 60
procent van de werkgelegenheid in Nederland. Het groeipotentieel zal ook afhankelijk zijn van de mate waarin de
aan de sector gelieerde institutionele beleggers – zoals
pensioenfondsen – bereid blijken via kredietunies bij te
dragen aan de financiering van de sector.
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Niesink,P., en M. Cattin,R. van Tilburg en P. Melters, «Een
sectoral kredietunie, ruimte geven aan ondernemen,», VM,
blz 66–69
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Deze leden vragen verder hoe de initiatiefnemers het risico
inschat dat er vanuit de onderlinge betrokkenheid binnen
kredietunies een grotere bereidheid bestaat om leden
grotere risico’s te laten nemen, met mogelijk negatieve
gevolgen voor de solvabiliteit? Deze leden vragen in hoeverre het voorliggende wetsvoorstel hierop inspeelt.
Onderdeel van het prudentiële raamwerk voor kredietunies
ingevolge onderhavig wetsvoorstel, is toezicht op de beheerste bedrijfsvoering, betreffende onder andere een
duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur,
adequaat risicomanagement, alsmede een in de bedrijfsprocessen verankerde common bond – in de vorm van
coaching van debiteuren van de kredietunie door medeondernemers of anderszins.
Verankering van de common bond in de bedrijfsprocessen
van de kredietunie kan bijdragen aan de kwaliteit van het
risicomanagement. De initiatiefnemers verwachten derhalve dat de onderlinge betrokkenheid van de leden van kredietunies juist zal bijdragen aan het mitigeren van de risico’s waaraan kredietunies onderhevig zijn.
Handelingen II, 2014-2015, 19 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] Er is een vraag gesteld
over de common bond. Je kunt de common bond zien als
"elkaar heel direct kennen". Dat is natuurlijk een heel mooie
vorm van een common bond, maar het kan ook gaan over
hoe je je bedrijfsprocessen inricht, hoe dicht je coaching op
de kredietverlening zit of de vraag of er betrokkenheid bij
de kredietunie aanwezig is. Ook daar zien wij een common
bond in.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er
vele en uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen aan
de beperkte toegang tot kredietverlening aan het MKB en
vragen de initiatiefnemers voor welke van deze problemen
de kredietunies mogelijk een oplossing zullen bieden. Ook
vragen zij welke verklaringen te geven zijn dat in Nederland, vergeleken met andere landen in de eurozone, relatief
weinig MKB-ondernemingen krediet aanvragen en een
relatief groter deel van deze aanvragen wordt afgewezen,
en of andere landen meer dan Nederland reeds werken
met alternatieve financieringsbronnen voor het MKB. Zij
vragen de initiatiefnemers tevens wat de ervaringen zijn
met kredietunies in andere landen binnen de eurozone.
Aan de beperkte toegang van het MKB tot externe financiering, ligt een veelheid van oorzaken ten grondslag, varierend van factoren samenhangend met algemene economische- en sectorspecifieke vooruitzichten, onvoldoende
kredietwaardigheid en geringe kapitaalbuffers van MKBondernemingen. Aangezien vanwege de geringe schaalomvang externe financiering door middel van de uitgifte
van financiële instrumenten voor de MKB sector niet aan
de orde is, en vanwege conjuncturele factoren de mogelijkheid van financiering uit eigen middelen beperkt is, zijn
MKB-ondernemingen voor hun externe financiering afhankelijk van met name bancaire kredietverlening. Juist dáár
wordt het MKB in Nederland volgens het Panteia rapport
2014 van de Europese Commissie geconfronteerd met een
afwijzing van 39 procent van de aanvragen van bankkrediet
– het hoogste percentage in de Europese Unie.
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Kredietunies kunnen in dezen voorzien in aanvullend aanbod van externe financiering voor MKB-ondernemingen.
Ook de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van de SER schrijft hier over in een rapport over
de financiering van het MKB. De SEA stelt vast dat «een
veelomvattende beleidsagenda nodig is om het MKB een
goed toekomstperspectief te bieden. Als oplossingsrichting
ziet de SEA onder meer een groeiagenda voor Nederland,
meer verscheidenheid in financiers en financieringsvormen,
alsmede oplossingen voor informatieknelpunten en schaalnadelen.» De initiatiefnemers zien de vorm van kredietunies dat onderhavig wetsvoorstel mogelijk maakt als een
bijdrage in het vergroten van de verscheidenheid van financieringsvormen. De initiatiefnemers wijzen er ook op
dat kredietunies een vliegwieleffect kunnen creëren in de
zin dat financiering door kredietunies kan bevorderen dat
banken als cofinancier optreden. Bijvoorbeeld omdat de
beoordeling van risico’s geschiedt door kredietunies (waar
de bank te hoge kosten zou maken) en de (achtergestelde)
lening die een kredietunie verstrekt, voor een bank dienen
als substituut voor het vaak tekortschietende eigen vermogen van MKB-ondernemingen. Dit zou er voor kunnen
zorgen dat niet alleen door kredietunies meer in het MKB
geïnvesteerd gaat worden, maar ook dat een deel van de
bancaire financiering weer op gang komt. Dit vliegwieleffect
is nog onderbelicht gebleven, en de initiatiefnemers grijpen
deze beantwoording aan om op dit aspect nog eens de
nadruk te leggen. Dat de ervaringen in andere landen
positief zijn, blijkt uit de omstandigheid dat kredietunies in
tal van landen een bekend fenomeen zijn en in sommige
landen ook wijdverbreid.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers voorts aan te geven welke alternatieven zij zien
voor het verbeteren van de toegang tot krediet bij het MKB.
Er zijn verschillende initiatieven gaande gericht op het
bevorderen van de toegang voor het MKB tot externe financiering, zowel nationaal, geïnitieerd door het kabinet,
als internationaal in de Europese Unie, geïnitieerd door de
Europese Commissie. Ook kan, meer algemeen, lastenverlichting op arbeid bijdragen aan verbetering van de financiele positie van het MKB. Onderhavig wetsvoorstel sluit aan
bij deze en andere initiatieven in de zin dat het bijdraagt
aan de toegang tot externe financiering.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
3. De opkomst van kredietunies
Als reactie op de beperkte toegang tot externe bronnen van
ondernemingsfinanciering, zijn in Nederland inmiddels tal
van initiatieven gaande voor oprichting van kredietunies, of
zijn zij al opgericht. In alle gevallen gaat het om coöperaties
waarbinnen de kredietverlening voor en door leden wordt
georganiseerd. De opzet wordt in verschillende proefprojecten nader uitgewerkt, bedrijfstakgewijs (onder andere
initiatieven van BOVAG en de Nederlandse Brood- en
banketbakkers ondernemingsvereniging, NBOV) en regionaal (Kredietunie Midden-Nederland, Kredietunie Zeeland).
Het kabinet heeft de mogelijke betekenis van kredietunies
als alternatieve financieringsbron ook onderkend. Het
regeerakkoord stelt dat nieuwe alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, crowdfunding en MBK-
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obligaties zullen worden ondersteund, onder meer via van
het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving
(«Bruggen slaan», p. 11). Ook het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken beveelt aan om de
totstandkoming van nieuwe, alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, te bevorderen via beleid en regelgeving.
4. Belemmeringen in huidige regelgeving
De huidige wet- en regelgeving is te rigide voor alternatieve
financieringsvormen zoals kredietunies. Voor het bedrijfsmatig aantrekken van deposito’s en andere terugbetaalbare
gelden en het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen, is een bankvergunning op grond van de Wet
financieel toezicht (Wft) nodig. Dit betekent dat kredietunies
moeten voldoen aan strenge vereisten met betrekking tot
de bedrijfsvoering en soliditeit, die niet in verhouding staan
tot de geringe omvang en complexiteit van de activiteiten
van de kredietunies en hun niet-publieke karakter, beperkt
tot ondernemingsfinanciering in regionaal- of bedrijfstakverband. In de praktijk werken kredietunies daarom tot op
heden nog met alternatieve bronnen voor de financiering
van hun kredietverlening en -bemiddeling, zoals perpetuele
ledencertificaten en vormen van kredietbemiddeling die
onder de Wft zijn toegestaan. Deze structuren zijn misschien voor de korte termijn werkbaar, maar bieden geen
ruimte om kredietunies echt tot ontwikkeling te laten komen
met het aantrekken van opvorderbare gelden.
Het voor banken geldend communautair raamwerk – de
richtlijn kapitaalvereisten (nr. 2013/36/EU) en de verordening kapitaalvereisten (EU nr. 575/2013) – onderschrijft het
belang dat kleinschalige bankactiviteiten, blijkend uit overweging 49 van de richtlijn waarin is verwoord dat om in de
Unie een duurzame en diverse bankcultuur te verzekeren
die in de eerste plaats de belangen van de burgers van de
Unie behartigt, kleinschalige bankactiviteiten, zoals die van
kredietunies moeten worden aangemoedigd. In artikel 2
van de richtlijn kapitaalvereisten is in dat verband voorzien
in een uitzondering van het toepassingsgebied van de
richtlijn voor kredietunies uit een zestal staten van de
Unie.183 Op deze kredietunies wordt toezicht uitgeoefend
op basis van een nationaal regime dat door de verschillende lidstaten verschillend is ingevuld en is het voor banken
geldend communautair raamwerk niet van toepassing.
De tenuitvoerlegging van het met de onderhavige wet
beoogde nationale regime voor Nederlandse kredietunies,
is afhankelijk van de bereidheid van de Europese Commissie om door middel van een uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 146 van de richtlijn kapitaalvereisten te
bewerkstelligen dat Nederlandse kredietunies in bedoeld
artikel 2 van de richtlijn kapitaalvereisten worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn. Hiertoe zou
de Europese Commissie een voorstel voor een uitvoeringshandeling moeten voorleggen aan het Europees comité voor het bankwezen, waarin experts van de lidstaten
zitten. Wanneer dit comité met gekwalificeerde meerder183

Dit zijn onder andere Ierland, Polen, het Verenigd Koninkrijk
van een aangenomen wet, en zoveel van de daarbij behorende lagere regelgeving, dat voor de Europese Commissie duidelijk is waarvoor een uitzondering gevraagd wordt.
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heid het voorstel steunt, dient de Europese Commissie de
uitvoeringshandeling vast te stellen. Wanneer de lidstaten
in het Europees comité voor het bankwezen, het voorstel
niet steunen, kan de Europese Commissie geen uitvoeringshandeling vast stellen. De indieners hebben over de
wet informeel overleg gevoerd met de diensten van de
Europese Commissie. De Europese Commissie zal formeel
echter pas enig standpunt kunnen innemen, nadat Nederland een concreet verzoek zal hebben ingediend voor een
uitzondering op basis
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
Minister Dijsselbloem:184 […] Ik heb nog een enkele extra
opmerking over de relatie met Brussel. Het is mogelijk om
onder de CRD III in een implementing act een uitzondering
te maken. Enkele landen hebben die al, maar zij hebben
die vanaf het begin expliciet voor kredietunies gekregen,
omdat zij al eigen wettelijke regimes hadden voor kredietunies. Ik geloof dat het met name gaat om Ierland, het VK
en Polen, maar er zijn er meer. Die route staat voor ons
niet meer open, want die komt echt voort uit het feit dat bij
het ontstaan van deze Europese wetgeving deze landen al
eigen wetgeving hadden en dat van begin af aan hebben
bedongen.
De route die wel voor ons openstaat, is om in een aangepast licht regime uitzonderingen te krijgen onder de CRD
III. Dit vereist een implementing act. Het moet wel langs
een comité waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd,
overigens, maar het is een lichtere procedure dan een
volledige Europese wetgeving. Ik heb gisteren nog een
gesprek gehad met Commissaris Hill. Hij staat er in beginsel positief tegenover. Hij komt uit Engeland, herkent het
fenomeen en is zeer voor diversificatie in de financiële
sector. Hij vindt ook dat wij moeten diversifiëren in wet- en
regelgeving en veel meer "maatwerk waar mogelijk" moeten bieden. Zodra de wetgeving is afgerond, gaan wij verder met de Commissie.
Wij zullen dan ook de onderliggende regelgeving, de
AMvB, bij de Commissie sonderen om te bekijken hoe het
er uit komt te zien. Zij wil precies weten hoe het eruit komt
te zien. Wat is de leverage ratio? Wat zijn de maxima? Hoe
groot mag het worden? Hoe klein is de kredietunie die niet
onder toezicht staat? Dit zijn wel vragen die voor de Commissie van groot belang zijn. Ik zeg dat ook omdat de Kamer zeer geïnteresseerd zal zijn in wat er vervolgens uitkomt. Als wij een resultaat hebben dat voor de Commissie
acceptabel is, weet ik niet of ik nog heel veel ruimte heb om
daarna aan de Kamer verdere verruimingen toe te staan. Ik
zeg het maar in alle eerlijkheid. Wij moeten echt de medewerking van de Commissie krijgen om die implementing act
voor elkaar te krijgen. Ik denk dat de type drempels, maxima et cetera die wij nu met elkaar voorstellen, kansrijk
zouden moeten zijn bij de Commissie. Ik ben voorzichtig
met bekijken of dit veel ruimer zou moeten. Inhoudelijk zou
het niet ruimer moeten, denken wij. Ik denk dat dit de goede grenzen zijn. Wij zullen het echt moeten afstemmen met
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de Commissie. De Kamer weet dat, maar ik zeg het toch
maar even voor de zekerheid.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie vragen in welke zes staten
van de Unie er een uitzondering is van het toepassingsgebied van de richtlijn voor kapitaalsvereisten en op welke
gronden de uitzondering is verkregen.
De richtlijn kapitaalvereisten (nr. 2013/36/EU) voorziet in
een uitzondering voor kredietunies in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Letland, Estland en Litouwen. Wat
betreft de gronden voor uitzondering, voorzag de eerste
coördinatierichtlijn van de Raad van 12 december 1977
(voorloper van de huidige richtlijn kapitaalvereisten) al in
een uitzondering voor kredietunies voor het Verenigd koninkrijk en Ierland. Na toetreding tot de Gemeenschap, zijn
in de voorloper van de huidige richtlijn kapitaalvereisten
(richtlijn 2006/48/EG) ook uitzonderingen opgenomen voor
kredietunies in Polen, Letland, Estland en Litouwen. Al
deze uitzonderingen zijn in de considerans van de verschillende richtlijnen slechts geadresseerd met de opmerking
dat «Uitzonderingen moeten (echter) worden gemaakt voor
bepaalde kredietinstellingen waarop deze richtlijn niet van
toepassing kan zijn.» – zie onder andere overweging (14)
in de richtlijn kapitaalvereisten. In overweging (49) van de
richtlijn kapitaalvereisten is overigens nog opgemerkt dat
«Om in de Unie een duurzame en diverse bankcultuur te
verzekeren die in de eerste plaats de belangen van de
burgers van de Unie behartigt, moeten kleinschalige bankactiviteiten, zoals die van kredietverenigingen en coöperatieve banken, worden aangemoedigd.». Dit suggereert het
belang van een alternatieve regeling met betrekking tot
kleinschalige kredietverenigingen en coöperatieve banken.
Van een expliciete koppeling van deze overweging en de
overweging die refereert aan het belang van bepaalde
uitzonderingen, is echter geen sprake.
De leden van de SP-fractie lezen dat onder de Wet toezicht
kredietunies, de kredietunies voor het eerst opvorderbare
gelden van leden kunnen aantrekken en niet langer alleen
als bemiddelingsmodel of met perpetuele ledencertificaten
hoeven te werken. Daarnaast kunnen kredietunies geld van
professionele marktpartijen aantrekken. Genoemde leden
willen graag weten welke marktpartijen dit kunnen zijn.
Professionele marktpartijen worden in artikel 1:1 van de Wft
gedefinieerd als gekwalificeerde beleggers, dochters van
gekwalificeerde beleggers die op geconsolideerde basis in
het toezicht zijn betrokken en de entiteiten die in artikel 3,
eerste lid, van het Besluit definitiebepalingen Wft als zodanig worden aangewezen. Gekwalificeerde beleggers worden op hun beurt in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Daaronder vallen bijvoorbeeld banken, beleggingsinstellingen en financiële instellingen. Partijen als deze worden geacht zelf voldoende in staat te zijn om de soliditeit
van een onderneming waarin zij hun gelden te beschikking
stellen, te beoordelen.
Overigens brengt het onderhavige wetsvoorstel op dit punt
geen verandering. Ook nu al is het bestaande kredietunies
toegestaan opvorderbare gelden aan te trekken van professionele marktpartijen. Deze partijen worden niet gere-
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kend tot het publiek, zodat het in artikel 3:5, eerste lid, van
de Wft neergelegde verbod tot het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek niet geldt ten aanzien het
aantrekken van opvorderbare gelden van professionele
marktpartijen.
De leden van de SP-fractie willen vervolgens weten of dit
nieuwe model van kredietverstrekking niet opnieuw een
kredietbubbel doet ontstaan.
Van kredietunies wordt in eerste instantie een bescheiden
bijdrage verwacht in het aanbod van externe financiering
voor het MKB. Een excessieve groei in de kredietverlening
aan het MKB wordt daarom niet verwacht en het risico van
een kredietbubbel is daarmee afwezig.
De leden van de SP-fractie willen voorts weten of het lagere solvabiliteitspercentage van de nieuwe vorm van kredietverstrekking zorgt voor een hoog risico voor de deelnemende bedrijven. Onder de huidige regels voor banken
is het solvabiliteitspercentage veel hoger. Is het risico dat
uitlenende bedrijven lopen acceptabel als het solvabiliteitspercentage niet zo hoog hoeft te zijn als dat bij banken? En
kunnen bij een ongunstige economie de slechtlopende
bedrijven de goede meetrekken de slechte richting op? Ook
de leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers de keuze voor een solvabiliteitseis van 10% nader
te onderbouwen.
Anders dan deze leden menen, zal niet sprake zijn van een
lager solvabiliteitsvereiste voor kredietunies (dan voor
banken). Zoals in de memorie van toelichting ook is verwoord, gaan de gedachten uit naar een minimum vereiste
solvabiliteit van 10%, in de vorm van een hefboomratio, dat
wil zeggen een minimum toetsingsvermogen, uitgedrukt als
percentage van de boven de vrijstellingsgrens, risico ongewogen, in aanmerking komende, activa (hoofdzakelijk de
door de kredietunie verstrekte leningen). Een dergelijk
minimum vereiste is robuust aangezien de voor banken
geldende solvabiliteitsvereisten berekend worden als percentage van de risicogewogen activa en posten buiten de
balanstelling, met dien verstande dat de ongewogen hefboomratio tenminste 3% moet bedragen.185
De leden van de PVV-fractie merken op dat de initiatiefnemers voor wat betreft de belemmeringen in de huidige weten regelgeving slechts aangeeft dat kredietunies aan
strenge vereisten met betrekking tot de bedrijfsvoering en
soliditeit moeten voldoen. Dit wordt echter niet nader toegelicht. De leden van de PVV-fractie vragen om een vergelijkend schematisch overzicht van de huidige wetgeving voor
kredietunies en de «verbetering» door dit voorstel ten
opzichte daarvan (gaarne per onderdeel uitgesplitst).
In de memorie van toelichting van dit wetsvoorstel wordt in
paragraaf 8 op hoofdlijnen ingegaan op de onderscheiden
toezichtnormen. Aangaande geschiktheid & betrouwbaarheid, beleid gericht op een integere bedrijfsuitoefening,
minimum aantal beleidsbepalers, zeggenschapsstructuur
en inrichting van de bedrijfsvoering, worden de daarop
185
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van deze hefboomratio moet nog worden uitgewerkt in het
Europese kapitaaleisenraamwerk.
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gebaseerde toezichtnormen zoveel mogelijk evenredig
toegepast, dat wil zeggen afgestemd op de aard, omvang,
risico’s en complexiteit van de werkzaamheden van de
kredietunies. Met betrekking tot de toezichtnormen aangaande minimum eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit,
wordt voorzien in een op maat gesneden regime, een
regime dat eenvoud en robuustheid verenigt. Op hoofdlijnen – uitwerking vindt plaats bij algemene maatregel van
bestuur – zijn de verschillen als volgt:
Toezichtnorm

Wft regime voor
banken
gebaseerd op
richtlijn en verordening kapitaalvereisten

Wft regime
voor Kredietunies

Kredietunies
onder de
vrijstellingsgrens

Minimum
eigen
vermogen
Solvabiliteit

€ 5 miljoen

€ 1 miljoen

Geen eisen

• 8% kapitaalratio
over de risicogewogen activa
• Gecombineerd
(kapitaal) buffervereiste (contracyclische buffer,
kapitaalconserveringsbuffer, SIFIbuffer)
• Aanvullend
eigen vermogen
i.v.m. aspecten
van risico’s en
risico’s die niet
onder de gekwantificeerde risico’s
(Pijler I) vallen, of
wanneer het
risicomanagement naar het
oordeel van DNB
niet adequaat is
• 3% hefboomratio186

• 10% hefboomratio,
berekend als
de quotiënt
van het
toetsingsvermogen
en de totale
in aanmerking komende blootstellingswaarde
• Aanvullende maatregelen ter
beheersing
van de
financiële
risico’s
wanneer het
risicomanagement naar
het oordeel
van DNB
niet adequaat is

Geen eisen

Liquiditeit

• Liquidity Coverage Ratio (LCR
• Net Stable
Funding Ratio
(NSFR)

Geen eisen

Limieten

Geen

• Vereenvoudigde
LCR
• Vereenvoudigde
NSFR
• Max. 100
mln aangetrokken

186

• Maximaal
10 mln
aangetrok-
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opvorderbare gelden
• Maximaal
25.000 leden

ken opvorderbare
gelden
• Maximaal
25.000
Leden

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de huidige
structuren geen ruimte bieden om kredietunies echt tot
ontwikkeling te laten komen. Waarop is deze stelling gebaseerd, zo vragen deze leden? Nu is er immers ook sprake
van functionerende kredietunies zonder bankvergunning.
Kunnen de initiatiefnemers concreet aangeven tegen welke
belemmeringen deze bestaande kredietunies aanlopen bij
hun verdere ontwikkeling?
Kredietunies kunnen onder de huidige structuur van de Wft
opteren voor het verrichten van kredietuitzettingen voor
eigen rekening op basis van aangetrokken gelden die
verworven zijn met de uitgifte van eeuwigdurende leningen.
Het aantrekken van dergelijke gelden kwalificeert niet als
het aantrekken van opvorderbare gelden als bedoeld in
artikel 3:5 Wft, zodat het verbod van dat artikel niet van
toepassing is. Ook kunnen kredietunies onder de huidige
structuur van de Wft opteren voor het werkzaam zijn als
tussenpersoon ten behoeve van het van het van het publiek aantrekken of ter beschikking te verkrijgen van opvorderbare gelden, indien en voor zover zij beschikken over
een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende ontheffing als bedoeld in artikel 4, derde lid van de Wft.
Voor al deze vormen van financiële dienstverlening geldt
echter dat de omvang van de daaruit voortvloeiende externe financiering van het MKB beperkt is.
Wat betreft het vergunning- en toezichtregime voor banken,
geldt dat dit regime voor nieuwe en – in aanvang – kleinschalige kredietunies hoge toetredingsdrempels met zich
brengt, zowel ten aanzien van de vereisten met betrekking
tot de inrichting van de bedrijfsuitoefening, als ten aanzien
van de vereiste liquiditeit- en solvabiliteitsbuffers. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een ingroeimodel zodat
nieuwe kredietunies van geringe omvang de bedrijfsvoering
kunnen ontwikkelen en toereikende solvabiliteitsbuffers
kunnen opbouwen zonder dat zij direct aan strenge vergunning- en toezichtregels behoeven te voldoen. Dit ingroeimodel is mogelijk omdat onderhavig wetsvoorstel
uitsluitend beoogt te voorzien in een kader voor het faciliteren van ondernemingsfinanciering en het kredietunies die
beschikken over een door DNB verleende vergunning niet
toegestaan zal zijn om opvorderbare gelden aan te trekken
van anderen dan leden of professionele marktpartijen.
Daardoor kan voor nieuwe, kleinschalige kredietunies met
minder regels worden volstaan. Deze kleinschalige kredietunies kunnen in de ogen van de initiatiefnemers worden
gezien als een kraamkamer waarin ondernemerschap zich
kan ontwikkelen. Tenslotte wijzen de initiatiefnemers erop
dat bestaande kredietunies, die werken met perpetuele
leningen, aangeven met smart op de geboden mogelijkheden in onderhavig wetsvoorstel te wachten, zodat men aan
de slag kan met een uitgebreidere vorm van kredietverlening.
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Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
De heer Nijboer (PvdA): […] Ik ga in op de drie blokken
waarop ik antwoord zal geven. De gekozen grenzen, waarover veel discussie is geweest in de Kamer, de toezichtkosten en de opstartkosten. Ik begin met de gekozen grenzen.
Verschillende partijen hebben veel aandacht besteed aan
de grenzen van de solvabiliteit en het concentratierisico, de
2,5% en de 10%. Die percentages zijn natuurlijk altijd
enigszins arbitrair. Waarom geen 9% of 11%, waarom geen
2% of 3%? Aan de linkerzijde van de Kamer, bij SP en
PvdA, hoor je vragen of de 2,5% die maximaal mag worden
uitgeleend, niet te riskant is. Aan de andere zijde van de
Kamer hoor je: is dat niet veel te krap, zou er niet veel
meer ruimte voor moeten zijn om als kredietunie wat grotere kredieten te verstrekken? De heer Koolmees van D66 zit
daar een beetje tussenin en schetst de voor- en nadelen en
de risico's van beide keuzes.
Ik zet graag uiteen waarom de indieners denken dat de
gekozen grenzen doordachte grenzen zijn. Er is veel aandacht geweest voor het concentratierisico. Dat bestaat uit
twee dingen. Allereerst is het concentratierisico voor een
kredietunie dat een groot deel van de portefeuille aan één
bedrijf wordt uitgeleend. Het bedrijf valt om en de kredietunie zit in de problemen. Dat is een concentratierisico dat
ook bij banken bestaat. Bij banken is de regelgeving zo dat
er maximaal 2,5% van de balans mag worden uitgeleend
aan één bedrijf. De indieners hebben ervoor gekozen om,
ondanks de ruimte die zij aan kredietunies willen laten, die
2,5% van de banken te volgen. Dat is een beperkt risico.
De andere reden voor concentratierisico's zijn de eigenschappen van een kredietunie zelf. Je zit in een regio of in
een sector waardoor je extra risico's loopt. Daardoor heb je
eigenlijk meer risico dan je gemiddeld zou hebben bij een
kredietaanvraag. Wij denken dat dit juist is. Om die reden
hebben wij gekozen voor een solvabiliteitsrisico van 10%,
veel hoger dan bij banken, waar het 3% is met een oploop
naar 4%. Ik heb met belangstelling deelgenomen aan de
discussies hierover in de Kamer. Hier is een hogere buffer
gekozen. Als een keer een krediet door een ondernemer
niet meer kan worden terugbetaald, heb je een schade van
maximaal 2,5% op de balans, maar doordat je een algehele
buffer van 10% hebt gekozen, is dat een redelijk doordachte verhouding. Om die reden hebben wij voor deze grens
gekozen.
De heer Groot (PvdA): Ik heb een vraagje ter toelichting.
Een kredietunie geeft vanaf dag een haar eerste krediet.
Op dat moment zitten je uitzettingen voor 100% bij één
debiteur. Dan voldoe je niet aan de norm. Moet je in één
keer beginnen met minstens 40 kredieten of hoe moet dat?
De heer Nijboer (PvdA): Nee, dat is niet het geval. Je valt
onder deze eisen als je tussen de 10 miljoen en de 100
miljoen zit. Als je een kredietunie van 12 miljoen ineens
opricht, zou dat inderdaad het geval zijn. Maar zo zal het in
de praktijk niet werken. Wij hebben juist bewust gekozen
voor het mogelijk maken van een ingroeimodel van kredietunies tot 10 miljoen. Die vallen buiten deze harde regels.
Daar ging de interruptie van de heer Van Dijck van zojuist
over. Als je een omvang van 10 miljoen hebt, gelden deze
eisen. Ik denk dat dat ook passend is, want je moet wel
ergens beginnen en je begint niet met 40 kredieten. Precies
om die reden leggen wij dit zo aan de Kamer voor. Overi-
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gens stemt de Kamer niet vandaag of volgende week met
deze specifieke grenzen in, maar wordt dit alles bij Algemene Maatregel van Bestuur hopelijk later door de minister
vastgelegd. Dat is begrijpelijk, omdat er veel discussie was
over wat in lagere wetgeving en wat in hogere wetgeving
geregeld moet worden. Daarom is aan de Kamer enige
richting gegeven van waaraan er wordt gedacht in de uitwerking van de wetgeving.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): De heer Nijboer maakt een
vergelijking tussen banken en kredietunies. Ik vind die
vergelijking zelf niet heel gelukkig, omdat ik denk dat dit
heel andere instellingen zijn. Hij vergelijkt de percentages
met de 10% en de 4% die wij van de banken vragen. En
toch zegt hij dat de kredietunie net als de banken maar
2,5% aan één ondernemer of groep ondernemers mag
uitlenen. Ik vind dit mankgaan, want ook die 10% en die 4%
zijn absoluut niet vergelijkbaar. Bovendien heeft een bank
een veel grotere balans en dus is 2,5% al gauw een fors
bedrag. Ik vraag mij echt af waarom dat percentage niet
omhoog kan en waarom daar zulke grote risico's in gezien
worden, terwijl de solvabiliteitsratio voor kredietunies toch
10% is.
De heer Nijboer (PvdA): Dat is een terechte vraag. Dit
hangt samen met de concentratierisico's. Die zijn groter bij
kredietunies dan bij banken, want je zit in dezelfde sector of
in dezelfde regio. In een economie is het vaak zo dat het
goed gaat of juist minder goed gaat met een hele sector.
Als je de inhoudelijke redenering van banken een-op-een
zou doortrekken, zou je eigenlijk een lager percentage dan
die 2,5 moeten kiezen. Wij zeiden echter met de Kamer dat
een kredietunie toch wel wat anders dan een bank is en dat
wij die ook de ruimte willen geven. Daarom hebben wij
ondanks het grote concentratierisico besloten om toch
dezelfde grenzen te hanteren. Dat was de afweging van de
indieners.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Maar de buffers zijn veel
hoger. In het stuk wordt de hele tijd aangegeven dat er
binnen een kredietunie coöperatie met en begeleiding van
ondernemers zijn. Er zitten dus ondernemers mee te kijken.
Als dat de redenering in het wetsvoorstel is, waarom wordt
daar dan niet naar gehandeld en waarom wordt die ruimte
niet gewoon aan die kredietunies gegeven?
De heer Nijboer (PvdA): De buffers zijn hoger, maar dat
heeft ook te maken met de andere aard van kredietunies.
Mevrouw De Vries zegt terecht dat een bank natuurlijk niet
40 kredieten op de balans heeft staan. Maar een bank die
40 binnenvaartkredieten op de balans heeft staan en een
buffer van slechts 3% heeft, is in deze tijden slecht af. Dat
is een reden. Een andere reden is dat 10% eenduidig is.
Ondernemers begrijpen dat percentage. De bestaande
kredietunies hebben aangegeven dat zij daar goed mee
kunnen werken. Het is dus niet iets wat in de praktijk tot
heel veel problemen zal leiden. Er is een concentratierisico
omdat het toch één sector is. Verder is 10% eenduidig.
Deze wet moet ondernemers aan krediet helpen en de
kredietunie is bedoeld voor ondernemers en gefinancierd
door ondernemers. Een buffer van 10% is begrijpelijk;
iedereen snapt dat en het is ook goed uit te leggen. Alles
bij elkaar genomen hebben wij daarvoor gekozen. Wij
hebben ook wel overwogen om voor gewogen buffers en
weet ik wat allemaal te kiezen, maar een buffer van 10% is
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gewoon helder, goed werkbaar, redelijk en prudent genoeg.
Het is dus op zichzelf een redelijke buffer.
De heer Koolmees (D66): Ik begrijp de redenering van de
heer Nijboer. Ik vraag mij wel af of er een soort dubbel slot
op zit. Je hebt inderdaad een solvabiliteitspercentage van
10. Dat is natuurlijk veel hoger dan bij banken. Je hebt een
groter concentratierisico, want vaak is het toch één sector.
Je hebt nu én die 10% én die 2,5%. Zou je in de mix van
die twee niet een beetje ruimte kunnen creëren voor ondernemingen die doorgroeien? Want een probleem dat wij
vaak horen, ook in het mkb, is dat de opstartfase goed is,
maar dat er geen kapitaal beschikbaar is om door te groeien. Bestaat er dan niet het gevaar dat je de doorgroei juist
belemmert door dat dubbel slot?
De heer Nijboer (PvdA): Er zijn twee soorten concentratierisico onderscheiden. Er zijn niet voor niets twee criteria —
ik vind slot misschien niet het goede woord — voor aangelegd, zodat er ook voor de ondernemers die erin investeren
een beetje zekerheid is dat de kredietunie overeind blijft.
De heer Van Dijck wees daar net ook op toen hij zich afvroeg of iemand zijn geld wel terugkrijgt. Als je bijvoorbeeld
aan vijf bedrijven uitleent en er een ten onder gaat, ben je
20% kwijt, als de leningen tenminste even groot zijn. Er
moet dus enige basis zijn. Het geldt natuurlijk pas vanaf 10
miljoen; dat is een zekere omvang.
De tweede vraag van de heer Koolmees was of je de mkber niet belet in zijn groeimogelijkheden. Op zichzelf is het
aanbevelenswaardig om ook voor mkb'ers een mix in de
kredietfaciliteiten te zoeken. Kredietunies kunnen een
aanvulling zijn — soms is het het enige; dat is niet uitgesloten — op het krediet dat mensen kunnen krijgen. Het is dus
ook helemaal niet onverstandig dat je een deel bij de bank
financiert als je een deel bij de kredietunie financiert. Dat
zou ik juist toejuichen. Zoals mevrouw Mulder in eerste
termijn heeft aangegeven, is dat natuurlijk helemaal niet
uitgesloten.
De heer Koolmees (D66): Zeker, dat lijkt me ook verstandig
en logisch. Maar stel dat je een kredietunie hebt van 50
miljoen. Dat zou een redelijk grote zijn in deze wet. Je kunt
dan maximaal 1,25 miljoen gulden ... euro — sorry, ik heb
het debat van gisteravond in mijn hoofd — aan één partij
uitlenen. De heer Nijboer heeft het over binnenvaartschippers. Is het voldoende body om ondernemers echt te helpen? Of blijven het veel te kleine bedragen, waardoor
ondernemingen niet in staat zijn om door te groeien?
De heer Nijboer (PvdA): We hebben het hier over kaderwetgeving. We sluiten helemaal niet uit dat er over drie of
vijf jaar, als kredietunies een groot succes zijn in Nederland, naar een AMvB en naar de verhoudingen wordt gekeken. Daarom gebeurt het ook bij lagere wetgeving en stellen we de Kamer niet voor — daarover zijn veel vragen
gesteld — om alles nu helemaal vast te zetten. Het is een
nieuwe ontwikkeling die we willen steunen. In deze fase zie
je dat kredietunies veelal relatief kleine kredieten verstrekken. Het is waar dat je, als je in het voorbeeld van de heer
Koolmees van 50 miljoen een solvabiliteit van 5 miljoen
hebt, geen verliezen van 3 of 4 miljoen kunt hebben op de
balans. Dat is de andere kant van de medaille. Dan zou je
de buffers toch hoger moeten stellen dan de grenzen die
we de minister in overweging geven om te kiezen. Ik hoor
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ook geluiden uit de Kamer, bijvoorbeeld van mevrouw De
Vries, of het niet aan de hoge kant is.
[…] De heer Nijboer (PvdA): […] De heer Öztürk (Groep
Kuzu/Öztürk): Mijn vraag ligt in het verlengde van de vraag
van de heer Koolmees. Bij een kredietunie van 20 miljoen
kun je een ondernemer maximaal vijf ton geven. Is dat ook
niet het probleem in Nederland? Kredietunies moeten de
kleine ondernemers bedienen. Banken willen daaraan niet
meedoen waardoor we een hoog afwijzingspercentage
hebben. Helpen de indieners met deze maatregel niet de
banken in plaats van de ondernemers?
Ik heb een tweede punt. We hebben Qredits. Daar kun je
tot anderhalve ton lenen. De indieners belemmeren kredietunies om grotere bedragen aan andere ondernemers te
lenen. Ik snap niet waarom zij zo graag willen vasthouden
aan die 2,5%.
De heer Nijboer (PvdA): Nogmaals, daar stemt de Kamer
volgende week niet mee in, want dat gaat om een Algemene Maatregel van Bestuur die nog nader moet worden
uitgewerkt. Maar ik denk wel dat er een ratio achter is om
een beperking op de risico's van een kredietunie te zetten.
De heer Groot heeft daar in eerste termijn uitgebreid aandacht voor gevraagd. Onder 10 miljoen geldt een ingroeipad waarvoor dit nog niet geldt. Dat kunnen ook substantiele bedragen zijn. In de financieringsmix van het mkb is er
natuurlijk niet de afhankelijkheid van een kredietunie alleen.
Vaak wil een bank alleen bepaalde kredieten financieren en
dat niet doen voor andere doeleinden. Wellicht kan een
kredietunie dat doen. En je hebt een zekere bescherming
nodig voor de inleggers van kapitaal. Daar dienen de solvabiliteitseisen voor.
[…] De heer Nijboer (PvdA): De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk): Ik begrijp de solvabiliteitseis, maar het is geld
van de mensen van de coöperatie, van de kredietunie. Ik
snap dat de heer Nijboer bescherming wil bieden, maar ik
zie dit als een belemmering voor ondernemers die willen
doorgroeien. Daarvoor geef je niet de kans. Je geeft wel
het startkapitaal, maar als de ondernemer terugkomt en
zegt dat hij wil doorgroeien, kun je hem niet helpen, omdat
je gebonden bent aan regels. Dan moet je zeggen: ga maar
naar de bank.
De heer Nijboer (PvdA): Wij stellen een solvabiliteitseis van
10% en een maximumrisico van 2,5% bij het faillissement
van bedrijven. Je moet daar een zekere verhouding in
zoeken. Je kunt die 2,5% theoretisch verhogen tot 10%,
maar als er dan een omvalt, valt je kredietunie om. Dat is
dus geen gezonde verhouding. Wij geven die 2,5% en die
10% in overweging, maar het is aan de minister om bij
Algemene Maatregel van Bestuur de verhouding vast te
stellen als de wet is aangenomen.
De heer Tony van Dijck (PVV): Er werd net iets tussen de
regels door gezegd. De heer Nijboer zei dat hij het zou
toejuichen als banken over de brug komen in combinatie
met een kredietunie. Maar welke status heeft het krediet
van een kredietunie ten opzichte van de bank? Het mag
niet zo zijn dat de banken de preferred creditors zijn en de
kredietunie de achtergestelde crediteur is die met het
hoogste risico achteraan in de rij staat. Is daar ook over
nagedacht? De heer Nijboer kiest duidelijk niet voor een
risicogewogen kapitaaleis, maar voor een algemene.
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De heer Nijboer (PvdA): Elke lening heeft zijn eigen voorwaarden, bij een bank, maar ook bij een kredietunie. Ook
een kredietunie zal voorwaarden aan het krediet stellen.
Ook een kredietunie kan voorwaarden stellen aan het
onderpand of anderszins. Dat is echt aan de kredietunie
zelf. Dat leggen wij niet vast in een wet of in een AMvB, dat
laten wij echt in de markt tot wasdom komen. De kredietunies kennen hun sector goed. Wat doet ertoe als je een
gezond bedrijf wilt zijn? Daar moeten de goede voorwaarden bij worden vastgesteld.
De heer Tony van Dijck (PVV): Bent u dan niet bang dat,
als die 2,5% knellend zou werken, men die 2,5% als achtergestelde lening verstrekt, terwijl de rest bij de bank moet
worden gehaald als preferred lening? Het risico bij het
misgaan van een bedrijf ligt dan uiteindelijk bij de kredietunie.
De heer Nijboer (PvdA): Dat veronderstelt dat het de ondernemers niet uitmaakt of zij achtergestelde leningen
uitgeven. Dat is mogelijk. Zij kunnen zeggen dat het rendement ertegen opweegt. Zij kunnen dat passend voor de
sector vinden en een goed antwoord op de investeringsbehoefte. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. Het is
echt aan kredietunies zelf om de voorwaarden passend
vast te stellen. Veel ondernemers hebben best moeite met
banken en de voorwaarden die daar worden gesteld. Zij
weten dus vrij precies welke voorwaarden passend zijn,
welke voorwaarden risicovol of juist niet risicovol zijn. Het
zijn de ondernemers zelf die hun geld erin stoppen. Dat
doen zij voor die andere ondernemers, maar het is hun
eigen geld. Zij denken dus wel na over de voorwaarden die
zij stellen.
Mevrouw Gesthuizen (SP): Ik heb ook een vraag over de
procenten. In de nota naar aanleiding van het verslag vond
ik het antwoord op een vraag van de ChristenUnie-fractie
niet helemaal duidelijk. Die fractie vroeg om een nadere
onderbouwing van die 10%. De indieners noemen het
robuust. Dat snap ik goed, zeker omdat ik de redenering
van de heer Nijboer rondom concentratierisico's en het
tegenwicht daarvoor heel plausibel vind, maar waarom nou
10%?
De heer Nijboer (PvdA): Wij hebben ook bekeken wat in het
buitenland gebruikelijk is. 10% is daar niet ongebruikelijk.
Dat laat onverlet dat het altijd arbitrair is. Het moet zich een
beetje verhouden tot het maximum aan leningen bij één
partij. Je moet het kunnen hebben dat er één partij omvalt.
Dat is die 2,5%. Met die 10% en de 2,5% als maximumrisico op de leningportefeuille achten wij de verhouding goed
en beheersbaar. Als mevrouw Gesthuizen zegt dat het 11%
of 9% moet zijn, dan kan ik daar geen sluitende wetenschappelijke reactie op geven, behalve dat in het buitenland 10% niet ongebruikelijk is. Daar zijn kredietunies al tot
wasdom gekomen of in ieder geval in wetgeving opgenomen.
Mevrouw Gesthuizen (SP): Ik vind dat ook van belang
omdat er net vanuit de Kamer een aantal vragen kwam
over een andere mix. Ik begrijp dat dit niet het voorstel is
waarover wij gaan stemmen en dat er wel enige discussie
over mogelijk is.
De heer Nijboer (PvdA): Het is aan de minister om de
AMvB te maken en aan de Kamer om wel of niet om voorhang te vragen. U gehoord hebbende kan ik me daar heel
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goed iets bij voorstellen. Ik heb geprobeerd te beargumenteren waarom wij voor deze verhouding hebben gekozen.
Ik hoor van verschillende zijden ook andere geluiden. U
vraagt of het wel prudent genoeg is, maar de VVD of het
niet te knellend is en of het niet beter is om de andere kant
op te gaan. Wij hebben geprobeerd om het wijze midden te
vinden, maar het is natuurlijk aan de Kamer om dit punt in
te brengen.
[…] Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik verwachtte dat de
heer Nijboer nog iets zou zeggen over de bovengrens en
de grens van 10 miljoen. Waarom zijn er volgens de indieners regels en toezicht? Waar doen we dat voor? Het
antwoord op die vraag is volgens mij cruciaal om te bepalen waar in dit geval de grens zou moeten liggen. Ik zeg "in
dit geval", want het gaat om iets wat door en voor ondernemers wordt gedaan.
De heer Nijboer (PvdA): De reden waarom er toezicht is, is
het voorkomen van misbruik. Er is bijvoorbeeld door de
Kamer op gewezen dat we moeten voorkomen dat mensen
die eigenlijk ongekwalificeerd zijn, hierbij betrokken kunnen
worden. Daarom hebben we in de wet een toets op geschiktheid opgenomen. Toezicht is nodig, vanwege de
risico's die worden gelopen met het geïnvesteerde vermogen. Wij willen zorgen voor enige beheersbaarheid,
want in de Bankwet is het niet voor niets verboden om
iedereen maar geld uit te lenen en spaargelden te beheren.
Zouden we dat niet doen, dan zou er misbruik gemaakt
kunnen worden. Dat is een heel harde wet. Wij maken nu
een wet die het mogelijk maakt dat ondernemers aan elkaar kunnen lenen, maar daarop moet wel enig toezicht zijn
om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat er
geschikte mensen aan het roer staan van de kredietunies.
Deze unies beheren wel kredieten van 10 tot 100 miljoen
euro. Al met al lijkt ons toezicht zeker gewenst.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): De heer Nijboer maakt
continu een vergelijking tussen banken en kredietunies,
maar het zijn echt heel verschillende instanties. We hebben
regels voor banken, omdat we de consumenten willen
beschermen en om te voorkomen dat de financiële stabiliteit in gevaar komt wanneer er een bank om dreigt te vallen. Wat is de visie van de heer Nijboer en mevrouw Mulder
— zij spreken immers met één mond — op de risico's voor
de financiële stabiliteit in Nederland als wij zouden besluiten om de grens op te trekken naar 25 miljoen?
De heer Nijboer (PvdA): Het is geen risico voor de financiele stabiliteit wanneer er een kredietunie van 20 of 25
miljoen euro omvalt. Het antwoord daarop is dus nee.
Het is natuurlijk niet zo dat kredietunies op dit moment
zomaar kunnen worden opgericht. Daarvoor zijn constructies bedacht met perpetuele leningen: je stapt dan in, maar
mag je aandelen niet verkopen, omdat we dat bij wet hebben verboden. Het is dus niet zo dat het alleen maar gaat
om spaargeld en systeemrisico's. Het is ondernemers
gewoon verboden om een kredietunie te vormen op de
manier die wij met ons voorstel mogelijk maken. Dat is
natuurlijk ook de reden waarom wij dit wetsvoorstel bij de
Kamer aanhangig hebben gemaakt.
Er is voorzien in een ingroeimodel. Onder de 10 miljoen is
er daardoor meer vrijheid, maar als het om grotere bedragen gaat, willen we graag dat er mensen zitten die geschikt
zijn en geen verleden met financiële malversaties hebben.
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Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er goede
mensen aan het roer staan. Verder wordt er enige solvabiliteit in deze wetgeving geborgd, omdat dat gezond is voor
de kredietunies. Een ondernemer die bij een kredietunie
komt, als straks de wet door de Kamer is aangenomen,
moet weten dat hij niet onmiddellijk zijn geld kwijt is als toch
blijkt dat er van die kredietunie niets deugt. Dat is de reden
waarom we een aantal prudente regels hebben gesteld, die
passen bij ondernemers en dus niet al te ver zijn doorgevoerd. Het is echt kaderwetgeving; verschillende collega's
van mevrouw De Vries hebben dat terecht aangegeven.
[…] De heer Nijboer (PvdA): […] Wat betreft de inhoudelijke
grenzen ben ik mevrouw Gesthuizen ook nog een antwoord
verschuldigd. De AFM heeft inderdaad voor lagere grenzen
gepleit, lager dan die 10 miljoen. Zij pleitte voor 5 miljoen.
Daarom staat er ook nog ergens abusievelijk 0,5 miljoen in
een nota naar aanleiding van het verslag. Een van de
woordvoerders wees daarop. Dat moet dus 1 miljoen zijn,
want de minimumsolvabiliteit is 10% van 10 miljoen. Die
0,5 miljoen kwam nog uit een eerdere versie. Zo verhielden
die bedragen zich tot elkaar.
Er zijn natuurlijk ook andere partijen geweest. Vandaag
stond in Het Financieele Dagblad wat wetenschappers of
mensen van een consultantsbureau ervan vinden. Er zijn
initiatiefnemers, kredietunies zelf, die nog veel hogere
grenzen hadden gewenst dan de grenzen waar uiteindelijk
voor is gekozen. Uiteindelijk achten wij, net als de AFM en
DNB, dit wetsvoorstel goed werkbaar. Er moet altijd een
grens worden gekozen. De AFM heeft inderdaad gesuggereerd om die grens lager te leggen dan 10 miljoen. Wij
hebben uiteindelijk gekozen voor 10 miljoen. Er waren
echter ook andere partijen — mevrouw De Vries wees daar
vandaag nog op — die ervoor pleitten om die grens nog
hoger te leggen. Wij dachten dat dit een redelijk evenwicht
was, ook gezien de internationale grenzen die worden
gesteld aan kredietunies en verlicht toezicht.
[…] Minister Dijsselbloem:187 […] Dan kom ik op de gesuggereerde limiet van 2,5% maximum exposure op één mkber, die wij in lagere regelgeving willen opnemen. Ik vind die
gerechtvaardigd om te voorkomen dat een beperkt aantal
faillissementen de kredietunie al in gevaar kan brengen. Er
zijn mij vragen gesteld over de informatievoorziening. Ik
ben het eens met de antwoorden die de initiatiefnemers al
hebben gegeven. Ook de ondernemers die geld inleggen
moeten adequaat worden geïnformeerd. Er moet correcte,
duidelijke en niet-misleidende informatie worden verschaft.
Hierop zal toezicht worden gehouden en dat is terecht.
Kleine kredietunies die zijn vrijgesteld van toezicht, zullen
dat moeten communiceren: Het bordje dat bij de ingang
moet komen te staan. Ik kan mij in die suggestie vinden en
zal haar overnemen.
Handelingen II, 2014-2015, 19 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] De SP-fractie stelde
een vraag over 25.000 leden: is dat misschien niet een
beetje veel? Wij vinden het belangrijk dat coöperaties
zowel op basis van de branche als op basis van een regio
187
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actief kunnen zijn. Een brancheorganisatie die wat groter is
en in de richting van die 25.000 gaat, willen wij niet op
voorhand uitsluiten; vandaar die grens van 25.000.
[…] De heer Nijboer (PvdA): Daarmee kom ik bij de moties.
De motie-Aukje de Vries c.s. op stuk nr. 13 gaat over die
2,5%. Daar hebben wij in eerste termijn uitgebreid over
gediscussieerd. Er is bewust gekozen om de verhouding
tussen solvabiliteit en het maximale verlies dat je op één
lening mag lijden, vast te stellen op een kwart. Die 2,5%
verhoudt zich dus tot 10% solvabiliteit. Als je 40 leningen
hebt uitstaan en er één omver gaat, dan heb je nog 7,5%
solvabiliteit. Als er twee omver vallen en je daarin hebt
geïnvesteerd, kom je echt in de problemen en ben je je
geld misschien wel kwijt. Die verhouding is bij het minimum
— 10 miljoen — 2,5%. Het staat kredietunies vrij om zelf
een hogere solvabiliteit aan te houden. Als een kredietunie
kiest voor 20 miljoen solvabiliteit, dan zou zij ook 5% kunnen uitlenen aan een individuele partij.
Bij het invullen van de Algemene Maatregel van Bestuur is
de suggestie niet om dat percentage op 2,5 vast te zetten,
maar om tot een kwart van de solvabiliteit als maximumverlies op het eigen vermogen te accepteren. De initiatiefnemers blijven erbij dat dat een redelijke grens is. Als je die
namelijk op de helft stelt, zoals de motie lijkt te suggereren,
en je één lening hebt die helemaal moet worden afgeschreven, dan kom je al direct in behoorlijke problemen.
Dan zit je van het minimumniveau van 10% gelijk op 5%.
Heb je nog een tweede lening die tegenvalt, dan zak je al
door de hoeven. Dus die verhouding is bewust gekozen,
maar het is niet per se 2,5%. Als je meer solvabiliteit aanhoudt, zou je bijvoorbeeld, zoals in de motie staat, ook op
5% kunnen komen, maar dat is al mogelijk. Het hangt
weliswaar ook een beetje af van de uitleg van de motie,
maar om die reden hechten wij eraan om vast te houden
aan de invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur,
of tenminste de suggestie aan de minister mee te geven
om 2,5% te nemen. Ik denk dat de indieners dit iets ruimer
willen interpreteren en daarom heeft deze motie niet onze
warme aanbeveling aan de Kamer.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): De vraag is wel of de
initiatiefnemers het probleem zien dat kan ontstaan. De
heer Öztürk noemde het ook heel nadrukkelijk: op het
moment dat er een lening is verstrekt en er toch nog een
aanvullende lening bij moet, moet men naar een andere
kredietverstrekker. Dat is zeker zo bij kapitaalintensieve
bedrijven. Zien de initiatiefnemers dat probleem wel? En
welke oplossing hebben ze daar dan voor?
De heer Nijboer (PvdA): Er kan natuurlijk sprake zijn van
aanvullende kredietbehoeftes. Het lijkt ons goed als kredietunies daar bij hun kredietverlening ook rekening mee
houden. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieve kredietbronnen. Kredietunies zullen, zeker bij grotere bedragen,
niet de enige financier zijn van krediet aan het mkb. Ongetwijfeld zullen ook banken krediet verstrekken. Het mkb is
voor het grootste deel afhankelijk van banken en dat zal
ook zo blijven. Dit is dus een aanvullende mogelijkheid om
krediet te krijgen. Ik erken dat je in situaties terecht kunt
komen waarin je niet volledig afhankelijk kunt zijn van de
kredietunie en elders financiering moet zien te vinden. Je
moet echter ook meewegen dat kredietunies voldoende
solvabiliteit houden om niet om te vallen. Het kan immers
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misgaan met een ondernemer en het kan dus voorkomen
dat je je lening niet terugbetaald krijgt. Een factor van 1:4
tussen wat je aan eigen vermogen hebt en wat je kunt
verliezen op één lening achten de initiatiefnemers redelijk,
temeer ook omdat verschillende collega's hebben gewezen
op het extra concentratierisico, dat gebaat is bij het verlenen van krediet in één sector.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik heb nog een aanvullende vraag. De collega van de PvdA vroeg: gaat dit nu wel
vliegen? Is de heer Nijboer van mening dat het met deze
voorwaarden überhaupt gaat vliegen? Wij kunnen wel een
heel mooie wet maken, maar als het geen oplossing is voor
het geconstateerde probleem, de te beperkte kredietruimte
voor het mkb, is het een loze wet. Dat zou de VVD in ieder
geval niet willen.
De heer Nijboer (PvdA): Wij zijn ervan overtuigd dat dit
gaat werken. In het Verenigd Koninkrijk, een land in Europa
dat veel meer ervaring met kredietunies heeft, is de grens
ook 2,5%. In de Verenigde Staten zijn de grenzen zo mogelijk nog hoger. Het is ook niet een volledig uit de lucht
gegrepen grens. Het werkt in het Verenigd Koninkrijk, waar
de kredietunies al veel verder tot stand zijn gekomen dan in
Nederland.
[…] Ik kom tot de motie op stuk nr. 14. De heer Koolmees
heeft die motie ook onderschreven, maar met iets minder
enthousiasme dan de motie waarover wij zojuist spraken,
want hij gaf een gradatie in wenselijkheid van moties aan.
Over de grens van 10 miljoen hebben verschillende collega's, onder andere van de SP, maar ook de heer Groot van
de PvdA en de heer Van Dijck van de PVV, gevraagd hoe
het zit met misbruik, wanneer de bescherming ingaat en of
de 10 miljoen niet een wat hoge grens is. Overigens heeft
de AFM daar ook op gewezen, vandaar dat wij tot een
grens van 10 miljoen zijn gekomen. Dan is er nog het punt
van de Europese Commissie, dat de heer Koolmees ook al
aangaf, evenals mevrouw De Vries: tot waar kun je vrijstelling laten verlopen? En dan is er nog een derde punt en dat
is dat verzekeraars, die soms ook coöperatief zijn, al onder
toezicht vallen vanaf nul. Daar gaat het toezicht dus al
direct in. Wij denken echt dat met 10 miljoen er een adequate grens is gekomen om nieuwe initiatieven mogelijk te
maken. Onder de 10 miljoen geldt de solvabiliteitseis niet;
die geldt alleen voor de wat grotere kredietunies. Wij denken dat dit een adequate keuze is en daarom zouden wij
deze motie dan ook niet willen aanbevelen.
[…] Minister Dijsselbloem: […] Er lag nog een vraag uit de
eerste termijn van ik meen de heer Koolmees, namelijk wat
de regels in andere landen zijn. Dat is niet onbelangrijk. De
regels in het VK, Ierland en Polen — dat zijn de drie landen
die zeer actief zijn op dit vlak — zijn hetzelfde of strenger.
De initiatiefnemers stellen een maximum van 15% van de
solvabiliteitsbuffer voor; dat is €250.000 per lening of een
percentage van 2,5 van de balans. Als de balans groter is
dan 10 miljoen gaat dat bedrag omhoog. In Ierland zijn ze
behoorlijk strenger. Daar mag maximaal €39.000 of 1,5%
van de balans aan één lid worden uitgeleend, ongeacht de
omvang van de kredietunie. Het VK kent net als het voorstel van de initiatiefnemers de regel van maximaal 25% van
de solvabiliteitsbuffer. In Polen zijn ze weer strenger. Daar
is het 15%. Daarom geef ik de Kamer in overweging om
deze motie niet aan te nemen. Ik wil namelijk graag suc-
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cesvol zijn in Brussel en ik denk dat de Europese Commissie zal kijken naar ervaringen in andere landen en wat daar
prudent wordt geacht en wat daar de normen zijn. Als wij
daar sterk van afwijken, denk ik dat de Commissie daar
kritisch op zal zijn — dat is begrijpelijk — en dat mijn succeskans kleiner wordt. We hebben het, net als de initiatiefnemers, inhoudelijk ook goed overwogen en zijn op die
2,5% gekomen. Maar ook in het licht van snel succes kunnen boeken en aan kunnen sluiten bij de ervaringen in
andere landen, zou ik niet voor deze motie zijn.
Minister Dijsselbloem: […] Dat brengt me op de motie op
stuk nr. 14, waarin de regering wordt verzocht om de vrijstellingsgrens van 10 miljoen te verhogen naar 25 miljoen.
Het betreft de vrijstellingsgrens voor toezicht. Dat betekent
dat kleinere kredietunies die onder die grens blijven, niet
onder dat toezicht vallen. Ik heb met de initiatiefnemers
steeds verdedigd dat er een vrijstellingsgrens is voor de
kleinste kredietunies. Die kennen ook echt een andere
omvang van risico's. De onderlinge betrokkenheid is groter;
we hebben de argumenten daarvoor gewisseld. Dat houdt
natuurlijk wel op bij een zekere omvang. Daarom denk ik
dat de grens prudent is gekozen. Ook hiervoor geldt dat
onze succeskansen om een uitzonderingspositie te bedingen onder CRD IV groter zullen zijn als wij hier prudent
insteken, zoals de initiatiefnemers ook hebben gedaan. Om
die reden zou ik deze motie willen ontraden.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
5. Doel van de wet
Deze wet beoogt heldere kaders te scheppen waarbinnen
kredietunies ook in Nederland kunnen worden opgericht en
werkzaam zijn. Het voorstel wil daarmee nieuwe initiatieven
met betrekking tot ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het MKB, ruimte geven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kredietunies met een beperkte
omvang en overige kredietunies. Kredietunies met een,
naar omvang van de aangetrokken opvorderbare gelden
gemeten, beperkte omvang vormen geen bedreiging voor
de stabiliteit van het financiële stelsel, en voor toezicht
gericht op het beschermen van de positie van de aan dergelijke kleinschalige activiteiten deelnemende ondernemingen ontbreekt een maatschappelijk belang, zodat onder
toezicht stelling achterwege kan blijven. Deze kredietunies
zullen bij ministeriële regeling worden vrijgesteld van de
door middel van deze wet in de Wft te introduceren vergunningplicht voor kredietunies. Het voornemen is kredietunies van geringe omvang – de gedachten gaan uit naar
kredietunies waarvan het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden niet groter is dan € 10 miljoen – vrij te
stellen van het verbod in artikel 2:54o van de wet om zonder een daartoe door DNB verleende vergunning in Nederland het bedrijf uit te oefenen van kredietunie. Voor de
overige kredietunies geldt de vergunningplicht en doorlopend toezicht ter bescherming van de verschaffers van
opvorderbare gelden en ter voorkoming van reguleringsarbitrage, in casu het voorkomen van risico’s die voortkomen
uit kredietintermediatie.188 Voorts is in artikel 3:38b van de
188

De Europese Commissie heeft daarvoor ook gewaarschuwd
in haar mededeling van 4 september 2013 aan de Raad en
het Europees parlement over schaduwbankieren – het aan-
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wet bepaald dat een kredietunie met zetel in Nederland een
bij ministeriële regeling te bepalen maximale omvang van
het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden heeft.
Het voornemen is deze maximale omvang vast te stellen
op € 100 miljoen en 25.000 leden. Ondernemingen waarvan het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden of
het aantal leden méér bedraagt dan de ingevolge artikel
3:38b Wft bepaalde maxima, behoeven voor de uitoefening
van hun bedrijfswerkzaamheden een door DNB te verlenen
vergunning als bank als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid
Wft.
De vergunningvoorwaarden en de van toepassing zijnde
prudentiële normen voor het doorlopend toezicht op kredietunies sluiten aan bij de voor banken geldende normen,
met dien verstande dat zij zijn afgestemd op de aard van
het bedrijf van kredietunies.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
Een aantal fracties vraagt waarom de initiatiefnemers voor
kredietunies hebben gekozen voor een maximum van de
beheerde activa van € 100 miljoen en maximaal 25.000
leden. De leden van de fracties van de VVD, PVV en ChristenUnie vragen waarop deze grens is gebaseerd en de
leden van de VVD-fractie vragen welke impact deze grens
heeft op de risico’s en in hoeverre er bij 25.000 betrokken
ondernemers nog sprake is van onderlinge en persoonlijke
betrokkenheid van de deelnemers bij de kredietunie?
Uitgangspunt bij onderhavig wetsvoorstel is dat tussen
gelijksoortige financiële diensten sprake moet zijn van een
gelijk speelveld teneinde concurrentieverstorende effecten
van regelgeving te voorkomen.
Naarmate de omvang van kredietunies toeneemt, zal de
feitelijke werking van de common bond vermoedelijk in
belang afnemen, het gedeeld belang zal vanwege de omvang en daarmee intredende anonimiteit van deelnemers
ten opzicht van elkaar afnemen. Gerekend naar omvang
van het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden,
onderscheidenlijk het aantal leden, hebben de initiatiefnemers geïndiceerd dat gedacht wordt aan een maximum
grens aan het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden van € 100 miljoen, onderscheidenlijk een maximum
aantal leden van 25.000. Daarmee is echter geenszins
uitgesloten dat bij een dergelijke omvang de verankering
van de common bond in de bedrijfsvoering van kredietunies
zo effectief blijkt te zijn dat hogere grenzen gerechtvaardigd
zijn. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat
het uitgangspunt dat een kredietunie gebaseerd is op een
common bond, nog niet per se betekent dat sprake is van
een onderlinge en persoonlijke betrokkenheid van de deelnemers bij de kredietunie in de zin dat zij elkaar persoonlijk
kennen; als dat het criterium zou zijn, dan zou met een
enkel honderdtal leden al geen sprake meer (kunnen) zijn
van een common bond. Een dergelijke overweging ligt dan
ook niet ten grondslag aan het onderhavig wetsvoorstel: de
onderlinge en persoonlijke betrokkenheid komt tot uitdrukking in de onderlinge financiering en met name in de betrokkenheid van leden bij het coachen van lening nemende
collega-ondernemingen. Die onderlinge en persoonlijke
pakken van nieuwe bronnen van risico in de financiële sector
– COM (2013) 614.
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betrokkenheid zal verankerd zijn in procedures en maatregelen die, geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, onderdeel
is van de beheerste en integere bedrijfsvoering waarop
DNB toezicht houdt. Mede daarin is ook de reden gelegen
dat in artikel 3:38c is bepaald dat een kredietunie, gemeten
naar het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden en
het aantal leden, een bij ministeriële regeling te bepalen
maximale omvang heeft. Indien nodig, kan de maximale
omvang flexibel worden bijgesteld.
Handelingen I, 2014-2015, 28 april 2015
Mevrouw Agnes Mulder: […] De derde vraag was: wat zijn
de consequenties voor de banken? De indieners zien geen
directe concurrentie met de banken. Kredietunies zouden
juist aanvullend moeten zijn op terreinen waar banken geen
krediet meer verlenen aan bedrijven of bepaalde groepen
bedrijven. Vandaar dat het mogelijk is om vanuit de branche zaken op te richten. Dat zien wij bijvoorbeeld bij de
BOVAG of bij de bakkers. Het kan gebeuren dat een bakker uit Zeeland krediet nodig heeft en een bakker uit Drenthe krediet wil geven. Dat kunnen wij verder stimuleren.
Dan gaat het soms om een simpele machine, zoals een
oven van €60.000, waardoor je werkgelegenheid kunt
behouden. Dat soort voorbeelden zien wij.
Op de langere termijn zou er wel enige concurrentie kunnen komen, maar dat zou best goed zijn voor de Nederlandse markt. Onze financiële sector is niet heel erg breed
op dit moment. Wij hebben die verbreding wel nodig, anders is ons land heel erg kwetsbaar. De vrijstellingsgrenzen
zijn daarbij echter nog best laag. Echte concurrentie met de
banken zal misschien nog een beetje meevallen. Wij willen
door middel van onderliggende wetgeving ook flexibiliteit.
Daar zal collega Nijboer misschien straks nog op ingaan
als hij de tweede vraag beantwoordt. Wij willen het mkb de
mogelijkheid geven om echt door te groeien.
De indieners beogen dus niet direct dat banken worden
beconcurreerd, maar mocht dat het geval zijn, dan is dat
geen onwenselijk effect. De banken kunnen immers wel
wat meer concurrentie gebruiken. Dat komt de kredietverleningsmarkt alleen maar ten goede. Wij als indieners
vinden het heel belangrijk dat de kredietunies de ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen. Het zijn initiatieven vanuit
de samenleving. Dat kan stuurmanskunst vragen. Vandaar
dat de minister de mogelijkheid heeft om grenzen te kunnen aanpassen, maar wel tegen de achtergrond van wat de
indieners beogen, namelijk een eenvoudiger instrument
dan een gewoon bancair instrument, de common bond en
prudente solvabiliteitseisen. Dat alles geeft minder toezichtskosten dan een gewone bank, maar daar staat meer
intern toezicht tegenover met leden die elkaar bij de les
houden en controleren. Als deze Kamer de wet aanneemt,
hopen wij dat ondernemers de handschoen gaan oppakken
en op die manier kunnen zorgen voor werkgelegenheid.
Dat heeft ons land hard nodig.
De heer Nijboer: […] En Nederland is heel erg afhankelijk
van bancaire financiering. Wij willen andere mogelijkheden
tot kredietverlening stimuleren. Dat is de tweede doelstelling van de wet: een diverser financieringslandschap. Dat
kan natuurlijk met meer eigen vermogen, maar ook door
leningen via verschillende kanalen te laten lopen. Een van
die kanalen kunnen kredietunies zijn. Zo zijn kredietunies
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bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Engeland en andere
landen van de Europese Unie veel succesvoller in het
financieren van ondernemingen dan in Nederland. Onze
overtuiging is dat dat mede komt door onze huidige Bankwet. Die stelt zeer strikte voorwaarden aan het oprichten
van een bank. Dat zijn overigens heel terechte voorwaarden, want als een consument ergens zijn spaargeld aan
toevertrouwt, zijn er ook strikte voorwaarden nodig. Maar
als ondernemers geld aan elkaar willen lenen en je diezelfde wet daarop van toepassing laat zijn, dan komt de kredietverlening niet van start. Je ziet dat in andere landen wel
gebeuren. Je ziet ook dat er vraag is in Nederland. Er zijn
al tientallen aanvragen voor kredietunies. Die zijn al aan
het ontstaan via een omweg, via perpetuele leningen, maar
dat is buiten het wettelijk kader dat daarop is toegesneden.
Het wettelijk kader hiervoor hebben wij willen scheppen.
[…] De derde overweging is dat er initiatieven zijn vanuit de
maatschappij. De wetgeving loopt niet altijd vooruit op
maatschappelijke ontwikkelingen, om maar eens een understatement te gebruiken. Het CDA en de PvdA hebben
zich hierin verenigd. Zij zagen iets wat mooi is, wat ondernemers graag willen, wat ze via omwegen, via perpetuele
leningen, realiseren maar eigenlijk een beetje slecht voor
elkaar krijgen, en willen dat ondersteunen met wetgeving.
Dat verklaart waarom wij bij ministeriële regeling vrij veel
hebben vrijgelaten. Het is namelijk een nieuwe ontwikkeling. Als je in de wet heel precies de grenzen daarvan
vaststelt in de zin van "hij mag niet meer dan 1.000 leden
hebben" of "het mag niet meer dan zoveel miljoen zijn", dan
wordt de mate beperkt waarin de wetgever kan acteren op
wat er maatschappelijk gebeurt, op wat er wordt ondernomen in de maatschappij. Wij hebben er dus bewust voor
gekozen om dat bij ministeriële regeling te doen, zodat er
flexibiliteit ontstaat om in te spelen op wat er straks met
kredietunies gebeurt.
Wij hebben overigens een heel debat in de Tweede Kamer
gehad over de wettelijke grenzen. Je wilt immers geen
miljarden in een kredietunie en die dan over de kop laten
gaan met een redelijk beperkt toezicht. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling. Waar in eerste instantie aan wordt gedacht,
wat de minister wordt meegegeven — men zou het hem
ook kunnen vragen — is een grens van tussen de 10 en
100 miljoen voor het kredietunietoezicht en een maximum
van 25.000 leden. Dat heeft ook een praktische inslag. Zo
is bijvoorbeeld de BOVAG zeer geïnteresseerd in het oprichten van een kredietunie. Het aantal leden van de
BOVAG ligt iets onder de 25.000. Dat is een praktisch
voorbeeld van garagehouders die de mogelijkheid willen
hebben om elkaar leningen te verstrekken in het geval dat
een bank dit niet wil doen. Daar wordt aan gedacht. Het is
vervolgens aan de minister om dat verder in te vullen.
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het hebben
van invloed op de uiteindelijk gekozen waarden. We komen
daarover met de minister nog wel verder te spreken, zo zeg
ik in mijn rol als Tweede Kamerlid en dus niet als initiatiefnemer. Er is bewust voor gekozen om dit niet bij wet vast te
leggen omdat dit een nieuwe ontwikkeling is. We zullen elk
jaar, of elke twee jaar, in de Kamer met de minister van
gedachten wisselen over hoe dit wetsvoorstel in de praktijk
werkt. Dan kan het worden aangepast aan de maatschap-
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pelijke ontwikkelingen en de vraag die er vanuit de sectoren is. Soms gaat er ook weleens wat mis. We moeten er
eerlijk over zijn dat dit soms met nieuwe initiatieven weleens gebeurt. Misschien moet er dus nog wat aan worden
gerepareerd of aangepast. Maar dat kan nu eenmaal altijd
gebeuren als je een wetsvoorstel maakt dat beoogt nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te maken. Om die reden hebben
we de nodige flexibiliteit in het wetsvoorstel voorzien.
Minister Dijsselbloem: Dan is heel concreet aan het kabinet
gevraagd wat dit nu betekent voor de bancaire sector. Is
het misschien zelfs een bedreiging voor de bancaire sector
als dit een doorslaand succes wordt? Kijkend naar de
bancaire sector in Nederland en überhaupt naar de financiering van het Nederlandse mkb, is diversiteit een groot
goed. We zijn dus zeer geïnteresseerd in het diversifiëren
van kapitaalsaanbod en vermogensaanbod voor het mkb.
De kwetsbaarheid van de kredietverlening, die zo afhankelijk is van de bancaire sector, is de afgelopen jaren ook
gebleken. Diversiteit is dus goed.
Hetzelfde geldt voor concurrentie. Concurrentie in het
Nederlandse bankenlandschap is alleen maar goed. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de hypotheekmarkt; ook daar
verwelkomen wij nieuwe aanbieders, omdat we denken dat
concurrentie in de Nederlandse bancaire sector goed en
verstandig is.
Wat onderscheidt de kredietunie van de bancaire sector?
Bij de kredietunie speelt het aspect van onderling vertrouwen, betrokkenheid en het elkaar kennen. Waar nodig en
gewenst, kunnen begeleiding en coaching daar heel direct
aan worden verbonden. Dat zijn allemaal krachtfactoren ten
opzichte van de grote banken die, gegeven de omvang van
hun portefeuille en het risicomanagement, zich zakelijker
en afstandelijker zullen opstellen. Dit is echt van ondernemer tot ondernemer. Naar onze inschatting, en ik dacht ook
naar de inschatting van de initiatiefnemers, kunnen de
transactiekosten in dit model bovendien beperkter zijn dan
ze op dit moment bij de bancaire kredietverlening zijn.
Vanuit de marktwerking in de markt van financiering voor
het mkb zijn er dus alleen maar positieve elementen te
noemen: meer diversiteit en meer concurrentie. Ik denk
overigens wel dat de banken een heel belangrijke rol zullen
blijven vervullen. We moeten ook niet verwachten dat de
kredietunies, zelfs als zij een heel groot succes worden, de
hele financiering van het mkb zullen kunnen overnemen.
Eerlijk gezegd, is dat ondenkbaar gegeven de omvang van
de portefeuilles. De kredietunies zijn echter een zeer welkome aanvulling. Ik denk dat de markt van financiering voor
het Nederlandse mkb er een stuk beter door zal gaan
werken.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de fracties van de VVD, ChristenUnie, CDA
en PVV willen weten waarom is gekozen voor een vrijstelling van kredietunies met de beheerde activa onder 10
miljoen euro. Waarom is de grens niet hoger of lager?
Waarop is deze grens gebaseerd? Welke impact heeft de
grens op de risico’s? In hoeverre moeten de kredietunies
die onder de vrijstelling vallen zich nog wel melden bij De
Nederlandsche Bank (DNB) of moeten zij een vrijstelling
aanvragen? Hoe werkt de procedure van vrijstelling? Welke
kosten zijn daaraan eventueel verbonden?
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De initiatiefnemers zijn voorstander van een bij ministeriële
regeling vast te stellen vrijstelling voor kredietunies van
geringe omvang, waarbij de gedachten uit gaan naar een
grens van € 10 miljoen. Naar het oordeel van de initiatiefnemers is een bedrag € 10 miljoen enerzijds voldoende
prudent met het oog op risico’s en complexiteit van het
bedrijfsmodel van de kredietunies en tegelijkertijd voorkomt
het zoveel mogelijk dat onnodige belemmeringen worden
opgeworpen voor kredietunies om van het vrijstellingsregime door te groeien naar een (kredietunie)vergunningregime.
De kleinste kredietunies die van rechtswege onder de
vrijstellingsdrempel vallen, zullen zich niet hoeven te melden bij DNB, tenzij de vrijstellingsregeling anders bepaalt.
Aan de vrijstelling zijn geen (toezicht)kosten verbonden.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre de indicatie van de grenzen door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), DNB en het Ministerie van Financiën worden onderschreven. Deze moeten straks nog in lagere regelgeving worden vastgesteld. Worden deze grenzen daarin dan
ook daadwerkelijk gehanteerd, aldus deze leden?
Uit de consultatie van het wetsvoorstel is gebleken dat de
AFM voorstander is van een lagere vrijstellingsdrempel.
Daarentegen willen de Vereniging Samenwerkende Kredietunies en de Vereniging van Kredietunies in Nederland
juist een hogere vrijstellingsdrempel. De AFM gaf in haar
reactie aan dat voor het achterwege blijven van toezicht op
kredietunies van beperkte omvang de vrijstellingsgrens van
€ 10 miljoen relatief hoog lijkt – gegeven dat idealiter dergelijke kredietunies worden opgericht vanuit een bestaande
sociale cohesie en wordt voortgebouwd op bestaande
sociale en bedrijfsmatige structuren – en stelt voor aansluiting te zoeken bij soortgelijke omvanggrenzen die gelden
voor het uitgeven van effecten – de grenzen daarvoor
bedragen 150 personen en € 2,5 miljoen. Naar het oordeel
van de initiatiefnemers zijn dit echter onvergelijkbare grenzen. De omvanggrens van 150 personen is opgenomen in
artikel 5:3 Wft en ziet op het aanbieden van effecten aan
het publiek, terwijl onderhavig wetsvoorstel ziet op kredietverlening door tussenkomst van gereguleerde kredietunies
van en voor ondernemers, die naar het oordeel van initiatiefnemers minder behoeven te worden beschermd dan het
brede publiek. Bovendien zou toepassing van een grens
van slechts 150 personen feitelijk betekenen dat ook de
allerkleinste kredietunies onder de vergunningplicht vallen.
Naar het oordeel van de initiatiefnemers zou dat onnodige
belemmeringen opwerpen voor kredietunies om van het
vrijstellingsregime door te groeien naar een (kredietunie)vergunningregime. Dezelfde overweging geldt ten
aanzien van de grens van € 2,5 miljoen – deze is opgenomen in artikel 53 van de Vrijstellingsregeling Wft en betreft
een vrijstelling van de prospectusplicht voor het aanbieden
van effecten aan het publiek.
DNB is in haar consultatiereactie alleen ingegaan op het
maximum aantal leden van de kredietunie. DNB is voorstander van een lagere grens dat de indicatieve 25.000 die
de initiatiefnemers voorstellen. De initiatiefnemers zijn van
mening dat deze grens niet neerwaarts zou moeten worden
bijgesteld, om ook branches of regio’s met een groot aantal
deelnemers niet door regelgeving het onmogelijk te maken
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een gezamenlijke kredietunie te beginnen. De vraag of de
common bond nog aanwezig is, is vooral een vraag die de
deelnemers in de kredietunie zelf moeten beantwoorden.
De opvatting van de Minister van Financiën over de vrijstellingsgrenzen is niet iets wat aan de initiatiefnemers is om
op te reageren, dit zal bij de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel aan de Minister moeten worden voorgelegd.
De leden van de SP-fractie vernemen dat dit wetsvoorstel
problemen oplost die bestaande kredietunies en kredietunies in oprichting ondervinden omdat zij geen bankvergunning kunnen krijgen en deze leden vragen zich af of
bedrijven en particulieren die kredietverstrekking onderling
willen regelen op andere manieren dan in een kredietunie
ook onder de Wet toezicht kredietunies kunnen opereren.
De leden van de SP-fractie vernemen graag of er in de
toekomst meer wetten zullen volgen die al deze verschillende manieren wettelijk regelen. De leden van de SPfractie vragen voorts of het wettelijk vastleggen van toezicht
op kredietunies het veelomvattende probleem van het
gebrek aan kredietverstrekking aan succesvolle en minder
succesvolle MKB-bedrijven oplost. En krijgen grote groepen kleine bedrijven, die minder succesvol zijn of lijken,
met de invoering van de Wet toezicht kredietunies wel
toegang tot het krediet dat zij nodig hebben om te overleven of te groeien?
Dit wetsvoorstel lost problemen op die startende en kleinschalige kredietunies ondervinden bij het faciliteren van
bedrijfsfinanciering van en door ondernemingen. Van financiering met van het publiek aangetrokken opvorderbare
gelden is geen sprake. Een dergelijk bedrijfsmodel zou
genoopt hebben tot aanvullende regels ter bescherming
van belangen van de (kleine) depositohouders die de Wft
beoogt te beschermen. Alsdan zou er geen afdoende grond
zijn geweest voor een regeling langs de in dit wetsvoorstel
geschetste lijnen. Of in de toekomst meer wetten zullen
volgen die al deze verschillende manieren wettelijk regelen,
laat zich aanzien; mogelijk dat ontwikkelingen in de sfeer
van crowdfunding op enig moment nopen tot op maat
gesneden regelgeving.
Bedrijven die kredietverstrekking onderling op zo’n manier
regelen dat ze voldoen aan de definitie van een kredietunie
die het wetsvoorstel introduceert, kunnen gebruikmaken
van het op maat gesneden regime van de Wet toezicht
kredietunies. Het wetsvoorstel doet niet af aan de bestaande mogelijkheden die de Wft biedt om vergunningvrij opvorderbare gelden aan te trekken van anderen dan het
publiek (vgl. artikel 3:5, eerste lid, van de Wft). De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel hebben geen andere wetsvoorstellen over alternatieve financieringsvormen in voorbereiding. Als de leden van de SP-fractie bedoelen te
vragen of de regering momenteel wetsvoorstellen voor
alternatieve financieringsvormen in voorbereiding heeft,
dan kunnen de initiatiefnemers die vraag niet beantwoorden en zal die vraag aan het kabinet moeten worden gesteld.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke mogelijkheden de initiatiefnemers zien om ook bij kredietunies
van beperkte omvang een vorm van bescherming te bieden
aan de verschaffers van opvorderbare gelden, zeker als het
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gaat om een relatief beperkt aantal verschaffers met een
relatief hoge inleg. Aan welke andere minimumnormen
moeten kredietunies van beperkte omvang volgens de
initiatiefnemers voldoen, zo vragen genoemde leden?
Hebben de initiatiefnemers ook een zeer beperkte vorm
van toezicht overwogen voor deze kredietunies van beperkte omvang?
Essentieel is naar het oordeel van initiatiefnemers dat het
wettelijk regime voorziet in een ingroeimodel voor nieuwe,
kleinschalige kredietunies, zodat voldoende ruimte is om de
bedrijfsvoering nader te ontwikkelen en zorg te dragen voor
de opbouw van voldoende risico/absorberend vermogen.
Alternatief van een vrijstelling voor kleine kredietunies zou
zijn geweest een verlicht vergunning regime voor kredietunies met een beperkte omvang, onderscheidenlijk het
verbinden van een aantal prudente voorschriften aan de
vrijstelling. De initiatiefnemers hebben als doelstelling om in
principe een zo beperkt mogelijk toezichtregime te hanteren voor kredietunies. Elke -extra- vorm van toezicht zorgt
voor een extra beperking, extra kosten en minder kansen
voor kredietunies om tot succesvolle initiatieven uit te
groeien.
Initiatiefnemers wijzen op de verantwoordelijkheid die
inleggers ook zelf hebben om onderzoek te doen naar de
risico’s van een investering. Daarbij geven de initiatiefnemers aan dat risicoloze investeringen niet bestaan, ook bij
kredietunies zal het voorkomen dat een verkeerde investering wordt gedaan met verliezen tot gevolg. Dit hoort bij het
ondernemersrisico. Het is daarom ook van belang dat
deelneming aan een kredietunie niet open staat voor consumenten.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
6. Afbakening van kredietunies
Een essentieel onderdeel van de wet betreft de afbakening
van het begrip «kredietunie» van het in de verordening
kapitaalvereisten verankerde begrippenkader voor banken.
Hiermee wordt immers bepaald welke instellingen en bedrijfswerkzaamheden worden uitgezonderd van het voor
banken geldende Europees raamwerk en onder de werking
van een nationaal toezichtregime worden gebracht. In
essentie zijn kredietunies organisaties van en voor de
aangesloten leden – ondernemingen die samen risico en
rendement van de kredietunie delen. Deze onderlinge
betrokkenheid komt tot uitdrukking in het coöperatieve
karakter van kredietunies, het beperkte bedrijfsmodel –
ondernemingsfinanciering binnen de kring van aangesloten
leden – en het delen van kennis en ervaring door middel
van coaching van kredietnemers vanuit de kring van de
leden. De onderlinge betrokkenheid en controle wordt
minder vanzelfsprekend naarmate de schaal van de kredietunies toeneemt, hetgeen een bepaalde mate van wettelijk toezicht rechtvaardigt, dat is afgestemd op de aard,
omvang, risico’s en complexiteit van de werkzaamheden
van kredietunies. Gelet op het beperkte bedrijfsmodel van
kredietunies, rechtvaardigt dit een separaat toezichtregime.
Een kredietunie is in de eerste plaats een organisatie
waarbij tussen de leden een «common bond» bestaat –
een gemeenschappelijk gedeeld belang van de leden. De
definitie van het begrip «kredietunie» schrijft niet limitatief
voor welke aard of intensiteit de onderlinge betrokkenheid
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tussen de leden moet hebben. De essentie van een kredietunie is dat de leden een gemeenschappelijk belang
onderkennen en in dat kader bereid zijn om risico en rendement met elkaar te delen. Dat sprake is van een «common bond» wordt weerspiegeld in het coöperatieve verband gericht op ondernemingsfinanciering binnen een kring
van ondernemingen behorend tot een bepaalde bedrijfstak
of regio. De wet stelt hieraan als eis dat de leden «op grond
van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie».
Een kenmerk van kredietunies is verder dat zij een zeer
beperkt bedrijfsmodel hebben. Het gaat daarbij om het
verrichten van kredietuitzettingen voor eigen rekening aan
de leden van de coöperatie, met inbegrip van de daarvoor
noodzakelijke nevenactiviteiten, zoals zekerheden- en
contantenbeheer, en de financiering van die kredietuitzettingen door middel van het in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden van de leden van de
coöperatie. Daarnaast zijn er de reguliere financieringsbronnen door middel van de uitgifte van (leden)participaties
en van de financiële instrumenten, die in overeenstemming
zijn met hoofdstuk 5.1 van de Wft. Kredietunies die meer
functies willen uitoefenen, bijvoorbeeld het aanbieden van
betaalrekeningen, kunnen opteren voor een separate vergunning die deze werkzaamheden dekt; in het gegeven
voorbeeld een vergunning om als betaalinstelling werkzaam te zijn.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie vragen waarom kredietunies
verplicht de rechtsvorm van coöperatie moeten aannemen
en waarom er geen andere rechtsvormen kunnen worden
aangenomen.
Alhoewel de doeleinden die het onderhavig wetsvoorstel
beoogt te bereiken toepassing van het coöperatiemodel
niet per se vereisen, biedt dit model een evenwichtige
bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende organen
van de rechtspersoon vanwege de betrokkenheid van de
leden van de coöperatie, waardoor de common bond van
de leden – hun gedeeld belang – in beginsel beter is geborgd dan bij toepassing van een andere rechtsvorm.
De afbakening van kredietunies roept vragen op bij de
leden van de PvdA-fractie en van de SP-fractie. De leden
van de PvdA-fractie merken op dat een kredietunie een
coöperatie is waarvan leden op grond van beroep of bedrijf
zijn toegelaten. Dit maakt zeer brede samenwerkingsverbanden mogelijk. Is het voor toezichthouders mogelijk om
in te grijpen als zij niet het gevoel hebben dat sprake van
een «common bond»? Zijn er minimumtoetredingsvereisten? Is het voor leden mogelijk collega-leden uit de coöperatie te zetten als geen sprake blijkt te zijn van een «common bond»? Is het mogelijk een kredietunie tussen zzp’ers
te vormen? De leden van de SP-fractie vragen zich af wie
bepaalt welk bedrijf er binnen de «common bond» valt.
Het is juist dat in beginsel zeer brede samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Het wetsvoorstel definieert een kredietunie als een coöperatie, waarvan de leden op grond
van hun beroep of bedrijf worden toegelaten tot het lidmaatschap. De kredietunies zelf bepalen welk beroep of
bedrijf toegang geeft tot het lidmaatschap en dus wat de
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toetredingsvereisten zullen zijn. De initiatiefnemers verwachten dat vooral (gepensioneerde) ondernemers in een
bepaalde branche of regio een dusdanig gemeenschappelijk gedeeld belang (of common bond) hebben dat zij zich in
een kredietunie willen verenigen. Dat kunnen ook zzp’ers
zijn.
Verdere eisen stelt het wetsvoorstel niet aan de common
bond. Niet voorgeschreven wordt welke aard of intensiteit
de onderlinge betrokkenheid tussen de leden moet hebben.
Evenmin zal een specifieke common bond als vergunningvereiste kunnen worden opgelegd. Reden daarvoor is dat
een veelheid van gedeelde belangen als common bond kan
worden aangemerkt en hier dus geen eenvoudige richtlijn
voor kan worden gegeven, laat staan dat soorten van
common bond uitputtend kunnen worden opgesomd. Veel
meer dan het verhogen van administratieve lasten doet
dergelijke regelgeving niet en daarom is daar van afgezien.
Inperking van de figuur van kredietunies tot datgene waarvoor het is bedoeld – het faciliteren van financiering van en
door ondernemers – is daarom gerealiseerd op eenvoudiger wijze, namelijk door uit te sluiten dat deze kredietunies
opvorderbare gelden aantrekken van buiten de eigen kring
van ondernemingen van anderen dan professionele marktpartijen en door beperkingen te stellen aan de maximale
omvang.
Gelet op het voorgaande voorziet het wetsvoorstel dan ook
niet in een afzonderlijke bevoegdheid voor toezichthouders
om handhavend op te treden tegen het ontbreken van een
«common bond». Veeleer wordt de figuur van de «common
bond» verankerd in de beheerste en integere bedrijfsvoering. Via die weg kan de toezichthouder de wijze waarop de
«common bond» wordt vormgegeven in het geheel van
processen en maatregelen beoordelen en beïnvloeden.
Verder vragen de leden van de PvdA-fractie zich af of de
oprichters van een kredietunie vrij zijn in hun keuze voor
een coöperatie met of zonder onbeperkte aansprakelijkheid? Indien deze keuze bestaat, wat zijn hiervan de eventuele fiscale gevolgen? Indien een kredietunie met onbeperkte aansprakelijkheid mogelijk is, in hoeverre kan dan
nog gesteld worden dat de kredietunie voor eigen rekening
kredieten verstrekt, aldus de leden van de fractie van de
PvdA?
Het wetsvoorstel laat de bepalingen hieromtrent in het
Burgerlijk Wet boek onverlet: ingevolge artikel 55 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de leden van een coöperatie bij ontbinding ervan of bij schulden, ieder voor een
gelijk deel, aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie, tenzij de coöperatie, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 56 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in haar
statuten iedere verplichting van haar leden of oud-leden om
in een tekort bij te dragen uitsluit of tot een maximum beperkt. Een dergelijke uitsluiting of beperking van de verplichting van (oud)leden om in een tekort bij te dragen, laat
onverlet dat de coöperatie als rechtspersoon zelf aansprakelijk is voor haar handelingen, in casu voor het verstrekken van kredieten voor eigen rekening en de daarmee
samenhangende werkzaamheden. Onderhavig wetsvoorstel maakt gebruik van de in Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek geregelde figuur van de coöperatie en ziet niet op
eventuele fiscale gevolgen.
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De leden van de SP-fractie vragen zich af hoe de belangen
binnen het coöperatiemodel verdeeld zijn. In de puurste
vorm van het coöperatie-model hebben alle leden evenveel
zeggenschap. De leden van de SP-fractie vragen zich af of
de lenende partijen evenveel zeggenschap hebben als de
uitlenende partijen en of grote inleggers meer zeggenschap
hebben dan kleine inleggers en zij maken zich zorgen over
de potentieel grote invloed die grote inleggers hebben op
de branche. Bestaat het risico dat grote inleggers geen
geld willen lenen aan bedrijven die zij als bedreiging zien,
aldus deze leden?
In beginsel hebben alle leden van een kredietunie in de
vorm van een coöperatie ieder één stem in de algemene
vergadering, tenzij in de statuten is bepaald dat aan bepaalde leden een meervoudig stemrecht toekomt, bijvoorbeeld omdat het lid een bepaalde groep vertegenwoordigt
of omdat het lid middelen ter beschikking van de coöperatie
heeft gesteld in de vorm van een lening (aangetrokken
gelden) dan wel ter versteking van de eigen vermogenspositie van de coöperatie. Ook kunnen de statuten bepalen
dat bepaalde niet-leden in de algemene vergadering stemrecht mogen uitoefenen, met dien verstande dat de personen in kwestie deel (moeten) uitmaken van andere organen
van de coöperatie en het aantal van de door hen gezamenlijk uitgebrachte stemmen niet meer mag zijn dan de helft
van het aantal van de door de leden uitgebrachte stemmen
(artikel 38, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De initiatiefnemers erkennen wel dat deze leden en nietleden onder omstandigheden inderdaad een potentieel
grote invloed kunnen hebben, niet zozeer op de branche
van de leden van een kredietunie, maar op de kredietunie
zelf. De initiatiefnemers menen dat een stemrecht groter
dan tien procent voor een enkele deelnemer niet wenselijk
is en zal dit voorstel via een nota van wijziging in het wetsvoorstel vastleggen.
De leden van de SP-fractie vragen zich bovendien af wat
het effect is van het succes van een kredietunie binnen een
branche op vernieuwing in die branche. Is het zo dat vernieuwende initiatieven die niet binnen de definitie van de
branche vallen het risico lopen om geen financiering te
krijgen?
Het karakter van de common bond, de aard van het gedeeld belang, wordt bepaald door de kredietunie zelf, in
casu door haar leden. De common bond is vastgelegd in de
statuten en ten uitvoering gelegd in procedures en maatregelen, welke geïntegreerd zijn in de bedrijfsprocessen.
Doordat de kredietunie bijdraagt aan het verschaffen van
extern vermogen aan de aangesloten ondernemingen,
bevordert de kredietunie daarmee de groei van deze ondernemingen en draagt zij juist bij aan de innovatie binnen
de groep van aangesloten ondernemingen. Van een remmende werking is in dezen dus geen sprake. Daarbij wordt
in overweging gegeven dat het juist (onbewezen) innovaties zijn die moeilijk bancaire financiering krijgen en bij een
kredietunie weten de andere leden vaak beter wat er speelt
in een markt en wat niet of wel succesvol kan worden.
Bovendien kan juist vernieuwing in een branche voor andere ondernemers reden zijn om daarin te investeren door
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tussenkomst van de kredietunie, aangezien dit de branche
als geheel versterkt en dus ook andere branchegenoten
kunnen profiteren van succesvolle innovaties.
Uit de memorie van toelichting maken de leden van de
ChristenUnie-fractie op dat de initiatiefnemers waarde
hechten aan de onderlinge betrokkenheid en controle. Bij
welk ledenaantal is er volgens de initiatiefnemers een
bepaalde mate van wettelijk toezicht gerechtvaardigd, zo
vragen deze leden?
In de memorie van toelichting is met betrekking tot de
minimum omvang van kredietunies waarboven een bepaalde mate van wettelijk toezicht opportuun is, aangegeven
dat de gedachten uit gaan naar € 10 miljoen.
Bij een dergelijke omvang zal het aantal leden van de
kredietunie beperkt zijn – vermoedelijk minder dan 1.000.
Ten aanzien van de bovengrens is – eveneens indicatief –
uitgegaan van 25.000 aangesloten leden en een maximale
omvang van het totaal aan aangetrokken opvorderbare
gelden van € 100 miljoen. Ten aanzien van het principe van
een bovengrens voor kredietunies is overwogen dat de
positieve werking van een common bond zal afnemen
naargelang een kredietunie in omvang toeneemt.
Bepalend daarvoor is echter niet slechts de omvang, maar
ook de effectiviteit van de bedrijfsprocessen waarin de
common bond ten uitvoering is gelegd. Vandaar dat de
aangegeven maxima indicatief zijn bedoeld.
De leden van de VVD-fractie vragen wat de kans is dat er
in de toekomst een meer geharmoniseerde EU-regelgeving
komt voor kredietunies?
De initiatiefnemers hebben geen informatie over eventuele
voornemens van de Europese Commissie om in de toekomst met voorstellen te komen voor een meer geharmoniseerde EU-regelgeving voor kredietunies.
De leden van de VVD-fractie vragen verder welke gevolgen
de gekozen lijn kan hebben voor de uiteindelijke goedkeuring van de uitzondering in het kader van de richtlijn kapitaalsvereisten, In hoeverre beperkt dit de kansen op een
uitzondering? Zijn er voorbeelden van landen waar kredietunies geen uitzondering toegekend hebben gekregen? Zo
ja, voor welke landen is dit het geval en wat waren de
eventuele redenen voor de afwijzing?
De initiatiefnemers zijn van mening dat het uitgangspunt
dat de regeling dat kredietunies werkzaam zijn binnen de
kring van aangesloten ondernemingen, dus zonder dat zij
externe financiering buiten de eigen kring van leden van
het publiek betrekken, de regeldruk beperkt en de kans op
een uitzondering van het regelgevend kader van de richtlijn
en verordening kapitaalvereisten vergroot.
De leden van de VVD-fractie lezen dat de initiatiefnemers
informeel overleg over de wet hebben gevoerd met de
diensten van de Europese Commissie en dat de EC formeel echter pas een standpunt zal kunnen innemen, nadat
Nederland een concreet verzoek zal hebben ingediend
voor een uitzondering. Deze leden vragen wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor de genoemde uitzondering?
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Een maatregel betreffende uitzondering van Nederlandse
kredietunies in artikel 2 van de richtlijn kapitaalvereisten
geschiedt door middel van een uitvoeringshandeling volgens de procedure als bedoeld in artikel 146 van de richtlijn
kapitaalvereisten. Deze procedure voorziet erin dat het
Europese comité voor het bankenwezen – bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten – met gekwalificeerde
meerderheid met het voorstel van de Europese Commissie
inzake de uitvoeringshandeling moet instemmen.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
7. Geen vangnetregeling
De vangnetregeling ingevolge afdeling 3.5.6. (Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel) is niet van
toepassing op kredietunies die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:54o van de wet hebben, aangezien zij buiten de
reikwijdte van de vangnetregeling vallen, als omschreven in
artikel 3:258, eerste lid van de wet. Een separate vangnetregeling voor personen die deposito’s aanhouden bij kredietunies wordt ook niet overwogen, aangezien deze ondernemingen zich bij het aantrekken van opvorderbare
gelden niet richten tot het publiek, maar tot de kring van de
eigen leden, zijnde ondernemingen, die een dergelijke
bescherming niet behoeven.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie vragen wat de ervaringen in
het buitenland zijn met de financiële stabiliteit en soliditeit
van kredietunies. Zijn er in het verleden kredietunies «omgevallen», zo ja, wat waren daar de oorzaken c.q. aanleidingen voor? Wat zou er in Nederland gebeuren bij het
«omvallen» van een kredietunie?
De initiatiefnemers hebben geen onderzoek gedaan naar
het in gebreke blijven van kredietunies in het buitenland. Zij
menen ook dat daartoe geen noodzaak bestaat aangezien
onderhavige regeling voorziet in een op maat gemaakt,
maar tevens robuust raamwerk voor prudentieel toezicht op
Nederlandse kredietunies.
Verder vragen de leden van de VVD-fractie wat het niveau
is van prudentieel en gedragstoezicht en in hoeverre de
wet op deze punten nog wordt geëvalueerd.
Zoals naar aanleiding van diverse vragen – daaronder van
de leden van de VVD-fractie – toegelicht, ligt de nadruk in
dit wetsvoorstel op een solide raamwerk voor prudentieel
toezicht en wordt de rol van het gedragstoezicht beperkt
ingevuld, in aanmerking nemend dat kredietunies binnen
de kring van hun aangesloten leden – ondernemingen –
werkzaam zijn en niet gericht zijn tot het brede publiek.

§ 2.2.4d.1 Vergunningplicht en -eisen
voor kredietunies met zetel in Nederland
Artikel 2:54o 189
189

Art. 1j, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:54o, Wft, zijn vrijgesteld kredietunies waarvan het bedrag
aan aangetrokken opvorderbare gelden minder bedraagt dan
€ 10 mln. Een vrijgestelde kredietunie vermeldt volgens lid 2
op haar website, in reclame-uitingen en in documenten over
de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, dat de onderne-
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Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het
bedrijf uit te oefenen van kredietunie.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
(artikel 2:54o, 2:54p en 2:54q)
Dit wijzigingsonderdeel introduceert een nieuwe afdeling
2.2.4D waarin de vergunningplicht wordt geregeld voor
kredietunies die een bepaalde omvang van het totaal aan
aangetrokken opvorderbare gelden te boven gaan. Zoals in
het algemeen deel is toegelicht is het de bedoeling om voor
de kleinste kredietunies bij ministeriële regeling een vrijstelling te regelen voor kleine kredietunies. Hierbij wordt door
de initiatiefnemers gedacht aan kredietunies met totaal aan
aangetrokken opvorderbare gelden van ten hoogste € 10
miljoen. Een dergelijke vrijstelling kan worden geregeld op
basis van artikel 2:54q. Bij de aanvraag van een vergunning moeten kredietunies aantonen dat zal worden voldaan
aan een aantal prudentiële regels.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie lezen dat het straks door
artikel 2:54o van de wet verboden is om zonder vergunning
een kredietunie op te richten of in bedrijf uit te oefenen, en
vragen hoe dit verbod moet worden gezien worden in relatie tot de kredietunies met perpetuele/eeuwigdurende ledencertificaten die nu al actief zijn of nog willen worden?
Vallen deze kredietunies straks ook onder het verbod? Hoe
moet dit gezien worden in relatie tot de (generieke) vrijstelling voor kleine kredietunies, aldus deze leden.
De definitie van kredietunie in het wetsvoorstel is gekoppeld aan het aantrekken van opvorderbare gelden. Kredietunies die geen opvorderbare gelden aantrekken, maar
uitsluitend gebruikmaken van perpetuele ledencertificaten
of een bemiddelingsfunctie hebben, vallen niet onder het
verbod dat artikel 2:54o introduceert en zijn – evenals
thans het geval is – dus niet vergunningplichtig. Om die
reden zal de in een ministeriële regeling op te nemen vrijstellingsdrempel voor kleine kredietunies eveneens worden
gekoppeld aan de hoeveelheid aangetrokken opvorderbare
gelden.
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] De PVV vraagt wat een
kredietunie is en hoe misbruik wordt voorkomen. Deze
fractie is er op dit moment niet, maar ik zal de vragen wel
beantwoorden. Het gaat om organisaties van aangesloten
leden. Deze leden zijn ondernemingen, die samen een
risico nemen en het rendement delen. Zij doen dit in een
coöperatie. Betekent dit dat de titel kredietunie beschermd
is? Nee. Iedereen mag zich kredietunie noemen, maar mag
geen kredietunie-activiteiten ontplooien, want dan kan DNB
ingrijpen bij malversaties. Op het moment dat wij het over
kredietunies hebben, zijn er natuurlijk al kredietunies actief.
Die kredietunies bemiddelen op dit moment. Bakker A heeft
bijvoorbeeld financiering nodig en bakker B heeft het geld
voor die financiering. Dat gebeurt op dit moment al. Kreming voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig is ingevolge de wet en niet onder toezicht staat
van DNB en de AFM (red.).
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dietunies kunnen ook oneindig geld aantrekken en dat
gaan investeren. Dit oneindige geld wordt met een mooi
woord "perpetuals" genoemd. Het is niet echt aantrekkelijk
voor bedrijven om op dit moment perpetuals te geven aan
een kredietunie. Kan een mkb-fonds of een decentrale
overheid ook financier zijn van een kredietunie? Het antwoord is: ja, dat kan. Deze financiers moeten zich dan wel
schikken naar het corporatiemodel, waardoor ze binnen het
wetsvoorstel nooit meer dan 10% van het stemrecht krijgen. Dit voorkomt dat de grotere financier een te grote
zeggenschap krijgt en dat het coöperatieve karakter van de
kredietunie verloren zou gaan.
[…] Hoe voorkomen we dat cowboys meedoen? In het
coöperatiemodel is dat hele toezicht al in belangrijke mate
opgenomen. Je bent een coöperatie en je hebt een common bond. Die band bepaalt dat je elkaar bij de les zult
houden. Op die manier moeten we dat ook gaan doen. Ook
vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat er nooit
meer dan 10% naar één specifieke geldverstrekker kan
gaan. We denken dat we daarmee op een heel aantal
zaken risico's kunnen verminderen, maar uitsluiten kunnen
we ze nooit.
[…] Minister Dijsselbloem:190 […] Ik steun het uitgangspunt
om een vrijstelling te verkrijgen voor de kleinste kredietunies. Des te kleiner, des te groter de betrokkenheid, is
onze aanname. In een groep van een beperktere omvang
zijn ondernemers nauwer betrokken bij elkaar, elkaars
bedrijfsvoering, de te maken keuzes, de risico's die ze
lopen et cetera. Dat verhoudt zich goed met een vrijstelling
van het toezicht.
Bij grotere kredietunies is die betrokkenheid en invloed
direct minder. Navenant de kredietunie groter is, wordt die
minder. Dan wordt de noodzaak van extern toezicht groter
en wenselijker. Dus ik zou het onverstandig vinden om de
grens hoger te leggen dan de 10 miljoen die de initiatiefnemers na overleg met het ministerie en de toezichthouders voor zich zien. Bij 10 miljoen gaat het al om een behoorlijk aantal ondernemers en verstrekte kredieten. Daarnaast kijkt de Europese Commissie naar de hoogte van de
vrijstellingsgrens, aangezien het hier gaat om een uitzondering op de CRD. Ik kom daar zo nog op terug.
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
De heer Tony van Dijck (PVV): Misschien is het aan de
orde geweest in de inbreng van mevrouw Mulder — ik was
ietsje te laat — maar ik wil hier toch nog gevraagd hebben
naar het oneigenlijk gebruik van kredietunies. In hoeverre
kan een kredietunie als bemiddelaar optreden, kan zij naast
kredieten verstrekken ook contact leggen tussen een belegger en een mkb-bedrijf? Ik heb in mijn eerste termijn ook
aandacht gevraagd voor de rol van de banken. In hoeverre
kan een mkb-fonds, zoals het fonds Ondernemend Oranje
Kapitaal van de ING of de mkb-financiering van ABN AMRO of Robeco, kwalificeren als kredietunie en dus gebruikmaken van deze wetgeving en het verlichte toezicht?
Kunnen die fondsen de feitelijke kredietverlening een stukje
van de balans halen en als kredietunie door het leven
190

Bij behandeling van initiatief-wetsvoorstellen speelt de verantwoordelijk minister een rol als adviseur van het parlement
(red.).
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gaan? In hoeverre mogen gemeenten en provincies subsidies geven aan kredietunies? Ik lees namelijk ook dat
gemeenten het een mooi initiatief vinden, dat ze meedoen
en dat ze €500.000 in de kas van de kredietunie storten.
Daarvoor is een kredietunie toch eigenlijk ook niet bedoeld.
Misschien kan de heer Nijboer nog op die drie aspecten
ingaan.
De heer Nijboer (PvdA): Dat zijn drie vrij uitgebreide vragen
waaraan in deze eerste termijn al aandacht is besteed door
mevrouw Mulder. Ja, decentale overheden mogen ook
deelnemen. Nee, een kredietunie is heel precies gedefinieerd als coöperatie, in een regio dan wel in een bedrijfstak.
De wet omzeilen? Nee, wij leggen de kaders van de wet
heel helder vast en daar komt een AMvB bij die wordt
gehandhaafd. Dat is in het kort het antwoord op deze vragen.
Handelingen II, 2014-2015, 19 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] Met name de PVVfractie heeft meerdere vragen gesteld over misbruik, onder
andere door terrorisme. Een van die vragen was of "kredietunie" een beschermde naam is. Nee, dat is geen beschermde naam. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor bemiddeling? Daarvan heb ik in eerste termijn gezegd dat een
kredietunie inderdaad zou kunnen bemiddelen. Dan staat
de kredietunie vervolgens wel onder toezicht van de AFM,
vanuit de bemiddeling. Ik denk dus dat dit in die zin is
afgedekt. Is de naam beschermd? Nee, verzekeraars zijn in
die zin ook niet beschermd. Zo kijken we hier dus naar.
Artikel 4:19 en artikel 4:20 van de Wft geven aan dat je
geen misleidende info mag verstrekken en dat je redelijkerwijs alle info moet geven die nodig is om tot die afweging te komen. Wij denken echt dat dit voldoende bescherming biedt. Natuurlijk houdt de AFM ook toezicht op
crowdfunding en bemiddeling. In december, op 19 december om precies te zijn, heeft de minister een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op de risico's en
aangeeft dat het huidige ontheffingenregiem zal worden
aangescherpt, mede op verzoek van de Kamer. Het toezicht op de Wft is er dus al. Verder is er ook al een register,
zo zeg ik tegen de heer Omtzigt van het CDA, met een
scala aan handhavingsmogelijkheden voor de AFM. Dus ja,
er zijn ook sancties mogelijk.
De Wwft bevat, kort samengevat, de witwaswetgeving.
Daaronder vallen alle gereguleerde financiële instellingen,
dus ook bankenbemiddelaars en kredietunies onder de 10
miljoen. Wij denken dat daardoor het risico in verband met
terrorisme voldoende is afgedekt.
De heer Tony van Dijck (PVV): De bemiddeling is een van
onze zorgpunten, want het is mogelijk dat kredietunies
ervoor kiezen om alleen maar te bemiddelen. Dat roept de
vraag op of het "zonder winstoogmerk" overeind blijft, want
juist de crowdfunders die zich uitgeven voor een kredietunie, bemiddelen alleen maar en zitten er met woekermarges tussen. Je denkt met een kredietunie te maken te
hebben, maar eigenlijk heb je te maken met financiële
bemiddeling door een crowdfunder. Hoe is dat risico afgedekt? Mag een kredietunie ook alleen maar bemiddelen of
moet die dat altijd combineren met kredietverstrekking en
"zonder winstoogmerk".
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Mevrouw Agnes Mulder (CDA): Zoals ik net aangaf is de
naam "kredietunie" niet beschermd. Een kredietunie die
besluit om alleen te bemiddelen, mag dat doen. Men staat
vervolgens wel onder toezicht van de AFM. De Kamer heeft
over dat toezicht gezegd dat het belangrijk is dat het wordt
aangescherpt. In die zin denk ik dat de heer Van Dijck
hiervoor terecht aandacht vraagt. Er wordt verder al extra
actie op ondernomen door de minister van Financiën.
Misschien kan onze adviseur daar straks nader op ingaan
als hij daartoe de behoefte voelt, maar zo is het in principe
geregeld.
De heer Tony van Dijck (PVV): In hoeverre is een kredietunie die alleen bemiddelt, nog een kredietunie? In hoeverre
blijven dan "voor en door de leden" en "zonder winstoogmerk" overeind? Misschien moet er wellicht een verlicht
regiem komen als kredietunies mogen bemiddelen náást
het verstrekken van kredieten, maar dat regiem moet er
zeker niet komen als ze sec bemiddelen, want dan is het
geen kredietunie. Een verlicht regiem kan vorm worden
gegeven in een keurmerk of een certificaat dat garandeert
dat een kredietunie ook volgens de wet een echte kredietunie is. Bedrijven weten dan tenminste waar ze aan toe zijn
als ze met een kredietunie in zee gaan.
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): Er zijn overkoepelende
organisaties voor kredietunies die hun leden heel duidelijke
richtlijnen meegeven over waar een kredietunie zich mee
bezig moet houden. Dat is in zekere zin ook een waarborg.
Boven de grens van 10 miljoen krijgt men te maken met
scherper toezicht door dat register en die andere zaken. Al
met al denken wij dat het op deze manier voldoende gewaarborgd is.
Waarom houden kredietunies zich ook bezig met bemiddeling? Ze doen dat, omdat ze nog geen opvorderbaar geld
kunnen aantrekken en daardoor niet verder kunnen groeien. We zitten nu echt op een kantelpunt en het is onze
verwachting dat we bemiddeling door kredietunies minder
zullen zien wanneer deze wet is aangenomen en we een
uitzondering in Brussel hebben geregeld. Mochten kredietunies/coöperaties er echt voor kiezen om zich te beperken
tot dat bemiddelingsmodel, staan ze straks onder toezicht
van de AFM.
Artikel 2:54p
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54o, indien de aanvrager aantoont
dat zal worden voldaan aan het bepaalde
ingevolge:
a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen;
b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen;
c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt

© R.E. Batten januari 2020

en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
e. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
f. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 3:38c met betrekking tot de
maximale hoeveelheid aangetrokken
opvorderbare gelden en een maximaal
aantal leden.
h. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
i. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit; en
j. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag
geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen
van het eerste lid, aanhef en onderdeel c,
d, f, g, h, i, of j, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die
de in het eerste lid genoemde artikelen
beogen te bereiken anderszins worden
bereikt.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
Zie ook de toelichting bij art. 2:54o (red.).
8. Toezicht
Inleiding
Kredietunies met een vergunning als bedoeld in artikel
2:54o van de wet, worden onderworpen aan prudentiële
eisen die aansluiten bij de aard van hun bedrijf. Het kabinet
heeft in haar brief van 11 november 2013 laten weten dat
zij een op het beperkte bedrijfsmodel van kredietunies
toegesneden toezichtregime gerechtvaardigd acht met het
oog op het beschermen van geldverschaffers en (het vertrouwen in) de financiële stabiliteit van de kredietunies, en
onderhavige wet werkt dit nader uit.
Toepassing van de bedrijfsvoeringregels zal in dat kader
afgestemd zijn op de aard, omvang, risico’s en complexiteit
van de werkzaamheden van de financiële onderneming,
zodat de regels in kwestie aansluiten bij de overzichtelijke
aard en schaal van de activiteiten van kredietunies.
Artikel 2:54o van de wet bepaalt dat het een ieder met zetel
in Nederland verboden is om zonder vergunning een kredietunie op te richten of in bedrijf uit te oefenen. Een vergunning kan worden verleend door DNB, waarbij de aanvrager moet aantonen dat zal worden voldaan aan eisen
met betrekking tot:
–de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers;
–beleid gericht op een integere bedrijfsuitoefening;
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–het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid
bepaald en de plaats van waaruit zij hun werkzaamheden
verrichten;
–de zeggenschapsstructuur;
–de inrichting van de bedrijfsvoering;
–het minimum eigen vermogen;
–de solvabiliteit;
–de liquiditeit.
Geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers
De dagelijks beleidsbepalers en personen die belast zijn
met het toezicht op het beleid en de algemene gang van
zaken van de kredietunie dienen geschikt te zijn in verband
met de uitoefening van het bedrijf van de kredietunie. De
geschiktheid van de beleidsbepalers wordt door DNB getoetst aan de hand van de beleidsregel geschiktheid en hun
betrouwbaarheid aan de hand van de voornemens, handelingen en antecedenten van de betrokken personen aan de
hand van in ieder geval de antecedenten genoemd in
bijlage A, behorend bij artikel 6 van het Besluit prudentiële
regels Wft.
Beleid gericht op een integere bedrijfsuitoefening
Een kredietunie dient een op integriteit gericht beleid te
voeren. Dit beleid is vervat in procedures en maatregelen
die geïntegreerd zijn in de bedrijfsprocessen. Kern hiervan
dat de onderneming de integriteitrisico’s systematisch
analyseert en dat gesignaleerde tekortkomingen of gebreken met betrekking tot de integere uitoefening van het
bedrijf tot een gepaste bijstelling leiden.
Minimum aantal dagelijkse beleidsbepalers
Tenminste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks
beleid van de kredietunie. Het vier-ogen-beginsel waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsuitoefening
van de kredietunie. Deze personen dienen hun werkzaamheden vanuit Nederland te verrichten, hetgeen betekent dat
de kredietunie haar hoofdkantoor in Nederland heeft.
Zeggenschapsstructuur
De formele of feitelijke zeggenschapsstructuur mag niet zo
ondoorzichtig zijn, dat deze een belemmering vormt voor
het adequaat uitoefenen van toezicht op die kredietunie. De
organisatorische structuur met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van een kredietunie kan in de praktijk afwijken van
de juridische structuur waarin die activiteiten zijn ingebed,
maar mag daardoor geen belemmering vormen voor het
adequaat uitoefenen van het toezicht.
Inrichting van de bedrijfsvoering
Een kredietunie richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze
een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt.
De bedrijfsvoering van de kredietunie omvat de volgende
aspecten
(1)Algemene aspecten van bedrijfsvoering;
(2)Integriteitaspecten
(3)Prudentiële aspecten, gericht op soliditeit van de onderneming, alsmede
(4)Voor zover van toepassing, gedragsaspecten gericht op
ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere
verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behan-
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deling van cliënten en deelnemers. Kern van de prudentiële
aspecten wordt gevormd door de in de bedrijfsprocessen
geïntegreerde procedures en maatregelen gericht op een
adequaat risicomanagement, alsmede op een regelmatige
beoordeling van het risicoprofiel – met inachtneming van de
relevante korte- en lange termijn risico’s onder normale
omstandigheden en onder stress – en de toereikendheid
van de solvabiliteitsbuffers voor het opvangen van verliezen wanneer die zich voordoen.
Gedragsaspecten zijn van toepassing wanneer een kredietunie opvorderbare gelden aantrekt, ter beschikking
verkrijgt of ter beschikking heeft als gevolg van het aanbieden van effecten in overeenstemming met het ingevolge
hoofdstuk 5.1 van de Wft bepaalde. Aangezien een kredietunie dit doet in hoedanigheid van financiële onderneming zijn hierop ook de gedragsaspecten vanuit artikel 4:19
Wft van toepassing. Dit betreft algemene regels over informatievoorziening door de financiële onderneming, in casu
dat de door de onderneming verstrekte of beschikbaar
gestelde informatie in het kader van het aanbieden van de
desbetreffende effecten, geen afbreuk doet aan de ingevolge de Wft te verstrekken of beschikbaar te stellen informatie (eerste lid van artikel 4:19), en de aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie correct, duidelijk
en niet misleidend is (tweede lid) en dat het commerciële
oogmerk van de verstrekte of beschikbaar gestelde informatie als zodanig herkenbaar is.
Andere gedragsaspecten ingevolge het Deel (4) Gedragstoezicht financiële ondernemingen, dan die vanuit artikel
4:19, zijn niet van toepassing op kredietunies indien de
werkzaamheden van deze ondernemingen met betrekking
tot het aanbieden van krediet uitsluitend gericht zijn op haar
leden – zijnde ondernemingen – en dus niet consumenten,
tot welke kring van personen de toepasselijkheid van deze
gedragsaspecten is beperkt.
Minimum bedrag aan eigen vermogen
De kredietunie beschikt over een minimum eigen vermogen
van een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
bedrag. De gedachten gaan uit naar een minimum eigen
vermogen van € 500.000.
Solvabiliteit
Een kredietunie dient te beschikken over voldoende solvabiliteit. Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten, gaan de
gedachten uit naar de uitsluitende toepassing van een
vereiste inzake een minimum toetsingsvermogen van 10
procent van de totale, ongewogen risicoblootstelling van de
kredietunie, berekend overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Deze regels kunnen
voor zover dit passend is aansluiten bij de voor banken en
beleggingsondernemingen geldende regels ingevolge
artikel 429 van de verordening kapitaalvereisten met betrekking tot hefboomfinanciering. Tevens zal voorzien
worden in regels met betrekking tot het aanhouden van
balansposten of posten buiten de balanstelling ter limitering
van risicoconcentraties.
Liquiditeit
Een kredietunie dient te beschikken over voldoende liquiditeit. De regeling kan qua systematiek aansluiten bij het voor
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banken geldende regime ingevolge de richtlijn en verordening kapitaalvereisten, met dien verstande dat de uitwerking eenvoudiger kan zijn vanwege het beperkte bedrijfsmodel van kredietunies.
Toezichthouder
Het toezicht op kredietunies zal worden uitgeoefend door
DNB. Van gedragstoezicht, uitgeoefend door de AFM, is
sprake indien en voor zover een kredietunie opvorderbare
gelden aantrekt, ter beschikking verkrijgt of ter beschikking
heeft als gevolg van het aanbieden van effecten in overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wft
bepaalde en artikel 4:19 Wft.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
Verder vragen de leden van de VVD-fractie hoe zal worden
voorzien in regels ter limitering van de risicoconcentratie,
aangezien dit bij een branche- of regiokredietunie toch een
evident concentratierisico kan zijn. Deze leden vragen in
dat verband ook hoe in het kader van het risicomanagement van kredietunies op grond van artikel 3:17 van de wet
wordt voorzien in een stelsel van limieten om concentraties
van risico’s bij één wederpartij, of groep van verbonden
wederpartijen te beheersen?
Er zijn twee vormen van concentratierisico’s te onderscheiden. Allereerst de risico’s die samenhangen met de concentratie van ondernemingen die met elkaar verbonden zijn
in een sector. Als het in een bepaalde branche slecht gaat,
gaat het met alle kredietnemers slecht. Daarom wordt van
kredietunies een (fors) hogere buffer gevraagd dan van
banken, namelijk 10%. Zo is er ruimte om stevige sectorale
(concentratie)verliezen op te vangen op de balans.
Een tweede vorm van concentratierisico is een concentratie
van leningen binnen de portefeuille aan één enkele partij.
Als een groot deel van de uitstaande leningen is verstrekt
aan één partij en die partij loopt averij op, kan de kredietunie in de problemen komen. Naast de vereiste leverage
ratio van 10 procent worden daarom nadere eisen gesteld
aan het maximale percentage dat uitgeleend mag worden
aan een partij.
In de memorie van toelichting hebben de initiatiefnemers al
aangegeven dat in het kader van het waarborgen van de
solvabiliteit tevens voorzien zal worden in regels met betrekking tot het aanhouden van balansposten of posten
buiten de balanstelling ter limitering van risicoconcentraties.
De nadere uitwerking van deze regels vindt plaats in het
Besluit prudentiële regels Wft, waarbij de Minister van
Financiën de limiet zal vastleggen.
Daarin zal inderdaad onder meer worden voorzien in een
stelsel van limieten om concentraties van risico’s bij één
wederpartij of groep van verbonden wederpartijen te beheersen. De gedachten gaan uit naar beperking van concentratie van debiteurenrisico door de niet naar risico gewogen actiefposten ten aanzien van een (groep van verbonden) wederpartij(en), uitgedrukt in een percentage van
het aanwezige toetsingsvermogen van de kredietunie te
beperken tot een bepaald maximum. Aansluiting bij het
voor banken geldend regime zou een maximum van 25
procent van het aanwezige toetsingsvermogen betekenen,
maar dat percentage lijkt voor kredietunies te hoog, aangezien zij – zoals de leden van de VVD-fractie terecht stellen
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– in de regel branche- of regio-gerelateerd zijn georganiseerd waardoor het concentratierisico extra dimensies
heeft. Om enerzijds onnodige rigiditeit in regelgeving te
voorkomen en anderzijds het prudente karakter van het
solvabiliteitsregime inclusief het stelsel van grote posten
limieten te verzekeren, kunnen de initiatiefnemers zich
voorstellen dat een lagere limiet (bijvoorbeeld 15%191)wordt
gecombineerd met een mogelijkheid van beperkte limietoverschrijdingen (bijvoorbeeld tot 25%, de limiet die geldt
voor banken), onder voorwaarde dat tegenover de limietoverschrijdingen aanvullende solvabiliteit wordt aangehouden (bijvoorbeeld 20%, het dubbele van het standaard
solvabiliteitsvereiste).192
De leden van de fractie van de VVD willen graag weten
waarom wordt gekozen voor een minimumbedrag aan
eigen vermogen van 500.000 euro? Waarom is er gekozen
voor een absoluut minimum eigen vermogen en niet voor
een relatief minimumbedrag aan eigen vermogen?
Onderhavig wetsvoorstel sluit qua systematiek aan op het
prudentiële raamwerk van de Wft, dat wil zeggen dat sprake is van een vereist minimum eigen vermogen – een vast
bedrag dus – aangevuld met een risico gerelateerd solvabiliteitsvereiste – in het onderhavige wetsvoorstel uitgedrukt
als het quotiënt van het vereist aanwezige toetsingsvermogen en de totale in aanmerking komende blootstellingswaarde van een kredietunie, een variabel bedrag dus.
Voorts vragen de leden van de VVD-fractie waarom wordt
gekozen voor een solvabiliteitspercentage van 10% van de
totale ongewogen risicoblootstelling en niet is gekeken naar
een gewogen risicoblootstelling.
Met de keuze voor een minimum solvabiliteitspercentage
van 10% van de totale ongewogen in aanmerking komende
risicoblootstelling, hebben de initiatiefnemers gekozen voor
een eenvoudig maar ook robuust regime.
Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat de
aard van de toegestane werkzaamheden van kredietunies
beperkt zal zijn, namelijk tot het verrichten van kredietuitzettingen voor eigen rekening en daarmee samenhangende werkzaamheden (zoals kas- en liquiditeitenbeheer)
gericht aan kredietnemers die qua risicoweging (100% bij
toepassing van het bancaire model) vergelijkbaar zijn.
Aanvullende waarborgen dat een kredietunie beschikt over
voldoende solvabiliteit tegenover de gelopen risico’s en
mogelijk toekomstige risico’s, worden geboden door het
wettelijk raamwerk voor het risicomanagement van kredietunies – onderdeel van de beheerste bedrijfsvoering. In dat
kader wordt van kredietunies verwacht dat zij zorg dragen
191

192

Dit zou betekenen een lening aan één ondernemer – dan wel
een groep van verbonden ondernemers – niet meer dan 1,5%
van de totale verstrekte leningen kan betreffen bij een solvabiliteitsvereiste (ervan uitgaande dat leningen aan ondernemers de enige relevante activa zijn voor het berekenen van
het solvabiliteitsvereiste).
In dat geval kan een lening aan één ondernemer – dan wel
een groep van verbonden ondernemers – maximaal 2,5% van
de totale verstrekte leningen betreffen. Indien een kredietunie
hier maximaal gebruik van zou maken door aan maximaal 40
ondernemers een krediet te verstrekken dan zou het solvabiliteitsvereiste toenemen van 10% naar 14%.
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voor voldoende solvabiliteitsbuffers voor de risico’s waaraan zij onderhevig zijn. Wanneer DNB van oordeel is dat
het risicobeheer gebreken of tekortkomingen vertoont, kan
zij – zoals reeds aangegeven bij vragen van de leden van
de SP-fractie – aanvullende maatregelen van de desbetreffende kredietunie verlangen ter beheersing van de risico’s
in kwestie.
De leden van de VVD-fractie lezen ook dat voor de liquiditeit wordt aangesloten bij de systematiek van het voor
banken geldende regime en vragen in hoeverre hier dan
sprake is van een lichter regime?
Een kredietunie die een vergunning heeft als bedoeld in
artikel 2:54o van de wet, mag slechts een beperkt aantal
werkzaamheden verrichten waardoor de verscheidenheid
in de voor de liquiditeitsberekening relevante actief- en
passiefposten en posten buiten de balanstelling beperkt
zijn en daarmee de ook de met betrekking tot deze posten
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen
regels, inclusief de weging van die posten. Dit levert ontegenzeggelijk een eenvoudiger regime op dan net voor
banken geldend regime, alhoewel de regeling methodologisch niet verschillend behoeft te zijn.
Voorts vragen de leden van de VVD-fractie waarom het
verlichte regime voor kredietunies alleen van toepassing is
op kredietunies met een zetel in Nederland, en wat de
voor- en nadelen zijn van deze beperking en waarom de
bescherming van de geldverschaffers van een kredietunie
daarmee effectiever is.
Het wetsvoorstel volgt in dezen de systematiek van de Wft
met betrekking tot betaaldienstverleners, zodat voorkomen
wordt dat DNB ten aanzien van kredietunies met zetel in
een andere staat, die in Nederland werkzaam zijn vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor dan wel door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland, toezicht
moet uitoefenen die in voorkomend geval kan plaatsvinden
in een andere staat, buiten de directe controle van DNB en
zonder waarborg dat in die staat sprake is van voldoende
toezicht door de bevoegde autoriteiten in die staat. Dit laat
overigens onverlet dat het een ieder vrij staat om zich te
vestigen in de Nederlandse markt, zodat ingevolge dit
wetsvoorstel van enige belemmering van de toegang tot de
Nederlandse markt geen sprake zal zijn.
De leden van de PvdA-fractie en van de CDA-fractie vragen in hoeverre er zicht op bestaat dat de Europese Commissie haar medewerking wil verlenen om deze initiatiefwet
te laten slagen, en de leden van de PvdA-fractie vragen of
het mogelijk is dat wijzigingen in de wet verlangd worden
voordat de uitzondering voor Nederlandse kredietunies aan
de richtlijn kapitaalvereisten kan worden toegevoegd en of
dit, indien dit noodzakelijk is, tijdig met de Kamer wordt
overlegd, zodat het wetswijzigingsproces niet onnodig
stroperig wordt?
De initiatiefnemers hebben in de memorie van toelichting
aangegeven dat de Europese Commissie pas enig standpunt kan innemen nadat Nederland een concreet verzoek
zal hebben ingediend voor een uitzondering op basis van
een aangenomen wet, en zoveel van de daarbij behorende
lagere regelgeving, dat voor de Europese Commissie dui-
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delijk is waarvoor een uitzondering gevraagd wordt. De
lagere regelgeving in kwestie omvat de vrijstellingsregeling
alsmede de nadere uitwerking van de wettelijke toezichtnormen in een algemene maatregel van bestuur. Er is
thans nog geen zicht op de vraag of de Europese Commissie haar medewerking wil verlenen. De Europese Commissie staat wel in beginsel positief tegenover voorstellen die
de mogelijkheden voor kredietverlening aan het MKB vergroten.
Indien als gevolg van wijzigingen verlangd door de Europese Commissie aanpassingen in de wet nodig blijken te zijn,
zal dit tijdig met de Kamer worden overlegd.
De leden van de PvdA-fractie merken op dat in de uitvoering zal aan maatwerk veel aandacht moeten worden besteed om onnodige bureaucratie te voorkomen en zij zouden graag zien dat in de zeggenschapsstructuur meer
aandacht is voor interne controle en transparantie. Is het
mogelijk om het toezicht te houden op de interne verslaggeving aan leden of een raad van toezicht?
Onderdeel van het governance systeem van een kredietunie ingevolge artikel 3:17 Wft (beheerste bedrijfsvoering)
is een systeem van interne controle, met inbegrip van een
informatiesysteem en een intern controlekader gericht op
een effectieve beheersing van de bedrijfsprocessen en
risico’s en nakoming van de interne en externe informatiebehoeften.
Onderdeel van dat systeem, afgestemd op de aard, omvang, risico’s en complexiteit van de werkzaamheden van
de kredietunie, kan zijn een intern orgaan – een ledenraad
of raad van toezicht – dat belast is met toezicht op het
beleid en de algemene gang van zaken van de kredietunie,
met inbegrip van toezicht op de naleving van de bij en
krachtens de wet gestelde regels.
De leden van de PvdA-fractie vragen of het mogelijk is een
zeer minimaal toezicht in te voeren voor kleine kredietunies, waarbij in ieder geval op criminele antecedenten
wordt gecontroleerd. De leden van de CDA-fractie vragen
de initiatiefnemers hoe kan worden geborgd dat er geen
misbruik van een lichter toezichtregime kan worden gemaakt, nu de AFM en DNB in veel lichtere mate bij deze
vorm van financiering zijn betrokken? En op welke manier
speelt zelfregulering een rol? De leden vragen de initiatiefnemers waar de balans zit in het soms noodzakelijke toezicht op financiële instellingen en de ruimte die een kredietunie in het wetsvoorstel krijgt. Kunnen de initiatiefnemers aangeven hoe met het wetsvoorstel wordt geborgd
dat ondernemers die een kredietunie oprichten niet toch
aan allerlei regels moeten voldoen die het onaantrekkelijk
maken om een kredietunie te starten?
De initiatiefnemers begrijpen de zorgen dat de vorm van
kredietunies zou kunnen worden misbruikt voor criminele
activiteiten. Er zijn echter een aantal zaken waardoor de
kans dat dit gebeurd, wordt geminimaliseerd.
Ten eerste het coöperatiemodel, dat ervoor zorg draagt dat
er een ledenstructuur is waarbij de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is en in beginsel193 elk der leden
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Zoals gesteld in antwoorden op vragen van de leden van de
SP-fractie, zijn de initiatiefnemers voornemens een nota van
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één stem heeft, hetgeen ook de interne controle bevordert
en de mogelijke invloed van derden op de bedrijfsuitoefening van de coöperatie beperkt. Ten tweede heeft de branche er zelf belang bij dat een kredietunie niet wordt gebruikt
voor de verkeerde doeleinden. Immers, als kredietunies in
een verkeerd daglicht komen te staan heeft dit ook negatieve gevolgen voor het succes van andere kredietunies.
De verwachting is dan ook dat organisaties als de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies of de Vereniging
van Kredietunies in dit kader een belangrijke zelfregulerende functie kunnen vervullen.
De balans tussen wanneer toezicht nodig is en waar toezicht belemmerend kan werken voor het succes van een
kredietunie is soms broos.
Het wetsvoorstel beoogt om deze balans in stand te houden door duidelijke voorwaarden te stellen tot welke grens
een kredietunie mag groeien en waar de gespreide verantwoordelijkheid van de inleggende ondernemers onverantwoord groot wordt. Naar het oordeel van de initiatiefnemers
is de vrijstellingsgrens zoals gezegd enerzijds voldoende
rudent met het oog op risico’s en complexiteit van het
bedrijfsmodel van de kredietunies en tegelijkertijd voorkomt
het zoveel mogelijk dat onnodige belemmeringen worden
opgeworpen voor kredietunies om van het vrijstellingsregime door te groeien naar een (kredietunie)vergunningregime.
De leden van de PVV-fractie zouden graag per genoemde
eis willen weten hoe de initiatiefnemers tot de conclusie is
gekomen dat deze beter is afgestemd op de werkzaamheden van de kredietunies.
Mede onder verwijzing naar het vergelijkend overzicht dat
de initiatiefnemers hebben gegeven in antwoord op de
vraag van deze leden naar de belemmeringen in de huidige
wet- en regelgeving, worden de voor kredietunies geldende
toezichtnormen als volgt uitgewerkt en afgestemd op de
werkzaamheden van deze ondernemingen:
– Het minimum vereist eigen vermogen zal zodanig
worden vastgesteld dat het aansluit bij het vereiste inzake de minimum solvabiliteit en de minimum omvang
waarboven het vergunningvereiste geldt. Gegeven een
minimum hefboomratio van 10 procent minimum en
een minimum omvang van € 10 miljoen aan totaal van
aangetrokken opvorderbare gelden, ligt een minimum
eigen vermogen van € 1 miljoen in de rede;
– De minimum solvabiliteit wordt berekend op basis van
een eenvoudige hefboomratio, waarbij eventuele gebreken of tekortkomingen in het risicomanagement
aanleiding kunnen zijn voor aanvullende solvabiliteitsvereisten, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard
van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen;
– De minimum liquiditeit wordt berekend op basis van
een vereenvoudigde Liquidity Coverage Ratio (die
waarborgt dat de aanwezige liquiditeit te allen tijde minimaal gelijk is aan de voor een beheerste bedrijfsvoering vereiste liquiditeit), onderscheidenlijk een vereenvoudigde Net Stable Funding Ratio (die waarborgt dat
wijziging op dit punt naar uw Kamer te sturen, inhoudend een
maximering van het stemrecht van leden of andere natuurlijke
of rechtspersonen met stemrecht op tien procent.
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lange kredietuitzettingen worden gedekt door stabiele
financiering);
– De regels met betrekking tot de integere uitoefening
van het bedrijf, onderscheidenlijk de beheerste uitoefening van het bedrijf, zullen aansluiten bij die welke gelden voor andere financiële ondernemingen waarop
DNB prudentieel toezicht uitoefent, maar uitsluitend
voor zover zij voor kredietunies relevant zijn en evenredig toegepast, dat wil zeggen afgestemd op de aard,
omvang, risico’s en complexiteit van de werkzaamheden van de kredietunies;
– De betrouwbaarheid en geschiktheid van de personen
als bedoeld in de artikelen 3:8 en 3:9 Wft geschiedt
overeenkomstig de algemeen geldende regels (de Beleidsregel geschiktheid) en de regels inzake betrouwbaarheid in hoofdstuk 2 van het Besluit prudentiële regels Wft;
– Aangaande het minimum aantal personen dat het
dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit zij hun
werkzaamheden verrichten en de zeggenschapsstructuur, geldt het bepaalde in artikel 3:15 onderscheidenlijk 3:16 Wft.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers de keuze voor een minimum eigen vermogen van
500.000 euro nader te onderbouwen, temeer daar dit bedrag aanzienlijk lager dan het bedrag van 5 miljoen euro
dat voor banken geldt. Tevens vragen genoemde leden de
initiatiefnemers of zij ook een minimum bedrag aan eigen
vermogen in gedachten hebben voor kredietunies van
beperkte omvang.
Wat betreft de onderbouwing van het minimum eigen vermogen verwijzen de initiatiefnemers naar het antwoord op
de vraag van de leden van de PVV-fractie over hoe de
initiatiefnemers tot de conclusie zijn gekomen dat deze
beter is afgestemd op de werkzaamheden van de kredietunies.
Kredietunies van beperkte omvang zullen, indien zij zijn
vrijgesteld, niet onderworpen zijn aan minimum eigen vermogenseis, tenzij in de aan de vrijstelling verbonden voorschriften anders is bepaald.
De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat informatievoorziening cruciaal is voor deelnemers om hun (eigen)
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Hoe is de informatievoorziening elders in de Wet financieel toezicht geregeld? In hoeverre is het leden van een kredietunie altijd
duidelijk dat ze bereid zijn om risico en rendement met
elkaar te delen? Waaruit blijkt dat de leden weten welke
risico’s met deelname gepaard gaan? Hoe moet het rendement met elkaar delen gezien worden ten opzichte van
het feit dat een kredietunie geen winstoogmerk heeft? Is
het dan niet meer het risico delen?
Afhankelijk van de aard van de activiteiten dienen kredietunies informatie te verlenen aan de deelnemende leden.
Op grond van de Wft dient de aanbieder van krediet, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst
inzake consumptief krediet, aan de consument informatie te
verstrekken zodat de consument adequaat het krediet kan
beoordelen.
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De aanbieder van krediet verstrekt standaardinformatie
omtrent het consumptief krediet (opgenomen in bijlage D
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft). Onder andere de belangrijkste kenmerken van het
krediet en de kosten van het krediet worden daarin beschreven. Omdat kredietunies alleen krediet verstekken
aan ondernemers geldt deze informatieverplichting niet.
Voor het verstrekken van krediet aan ondernemers is alleen artikel 4:19 van de Wft van toepassing.
Dit artikel regelt bijvoorbeeld dat informatie die een kredietunie beschikbaar stelt correct, duidelijk en niet misleidend
moet zijn. Verder regelt hoofdstuk 5.1 van de Wft in hoeverre een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dient te
worden aan het publiek in geval van de uitgifte van effecten. Zo geldt er bijvoorbeeld geen prospectusplicht indien
de effecten aan minder dan 150 beleggers worden aangeboden (zie artikel 5:3 Wft) of indien de totale tegenwaarde
van de financiële instrumenten lager is dan € 2,5 miljoen
(zie artikel 53, tweede lid, vrijstellingsregeling Wft).
Aanvullende regelgeving met betrekking tot gedragsaspecten achten de initiatiefnemers niet nodig aangezien de
activiteiten van kredietunies zich zullen richten op de aangesloten leden – ondernemers – waardoor met minder
regels gericht op de bescherming van deze ondernemingen
kan worden volstaan. Aanvullende regels zouden ook het
risico in zich dragen van onnodige drempels voor toetreding van kredietunies tot de Nederlandse markt. Wat betreft
het delen van rendementen, in casu van de door een kredietunie gemaakte winst, merken de initiatiefnemers op dat
het wetsvoorstel er niet aan in de weg staat dat een kredietunie winst maakt en indien dat het geval is, kan de
kredietunie in kwestie besluiten deze winst te gebruiken
voor het versterken van de solvabiliteitsbuffers dan wel
deze winst onder haar leden te verdelen.
Kamerstuk 33.949 nr. 10
Het eerste en het derde wijzigingsonderdeel herstellen een
redactionele onjuistheid in de eerste nota van wijziging. De
eerste nota van wijziging heeft de formulering van artikel
3:38c aangepast en een verwijzing in artikel 2:54p naar
artikel 3:38c toegevoegd. In de verwijzing naar artikel 3:38c
in artikel 2:54p is per abuis uitgegaan van de oude formulering van artikel 3:38c. Dit wordt hersteld in de eerste
wijzigingsopdracht. In de wijziging van artikel 3:38c is per
abuis het woordje «maximale» weggevallen. Dit wordt
hersteld in de derde wijzigingsopdracht.
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): […] Dan kom ik bij de
informatievoorziening. De indieners hebben in eerste instantie gekozen voor een regime waarbij de toezichtslast
en het aantal regels zo gering mogelijk zijn. Er leeft in de
Kamer bij ongeveer alle partijen de wens om in ieder geval
de kredietverschaffers duidelijk te maken dat er voor hen
risico's kleven aan het geld dat ze uitlenen aan een kredietunie. De indieners menen dat de bestaande wetgeving
hiervoor voldoende waarborgen biedt. Een waarschuwingsbordje dat geldt voor kredietunies onder de grens van
10 miljoen, zou dan een heel goed idee zijn. Dat zal in de
vrijstellingsregeling moeten worden opgenomen.
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Wat betekent dat concreet? Dat betekent bijvoorbeeld dat
een kredietunie op haar website schrijft dat er risico's aan
zitten. Expliciet moet dus aan de inleggers duidelijk worden
gemaakt dat er geen toezicht is onder de 10 miljoen euro
en dat het depositogarantiestelsel dan niet van toepassing
is. Overigens geldt voor kredietunies ook boven de 10
miljoen euro het depositogarantiestelsel niet, maar dan is
er wel toezicht.
De overkoepelende kredietunie-organisaties hebben richtlijnen en geven aan initiatiefnemers van kredietunies mee
dat ze daar ook aan zouden moeten voldoen. Zodra je bent
aangesloten bij zo'n overkoepelende organisatie sluit je je
daar ook echt bij aan. Kredietunies die echt willen doorgroeien zullen in hun groeipad nu al rekening houden met
wat er boven die grens van 10 miljoen aan toezicht bestaat.
Wij verwachten dus dat ze daar in hun organisatie alvast op
zullen inspelen en daar ook professioneel mee zullen omgaan.
Daarnaast is de kredietunie al een vorm van risicospreiding. Een ondernemer kan zijn geld ook direct aan één
andere ondernemer uitlenen. Daar zit geen wetgeving
tussen, maar daar zit potentieel wel heel veel risico aan.
Echter, het nemen van risico hoort bij ondernemen. In een
kredietunie wordt dit risico al gedeeld. Durven we dan ook
te accepteren dat er eens wat misgaat? Mijn antwoord op
deze vraag van D66 is: ja, dat is nou net een wezenlijk
onderdeel van ondernemersrisico. Dat betekent dat we als
indiener en als wetgever zeggen: je krijgt de vrijheid; doe er
iets goeds mee, maar klop niet aan bij een ander op het
moment dat het misgaat.
[…] Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik heb nog een vraag
over de informatievoorziening. Mevrouw Mulder is daar al
heel kort op ingegaan. Zoals ik al zei in mijn eerste termijn,
staat er in de wet dat de informatie die beschikbaar wordt
gesteld, correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Dat
geldt volgens mij echter alleen voor degene die krediet
krijgt. Is ditzelfde geregeld voor degene die krediet inlegt?
Moet een kredietunie dan ook voldoen aan dezelfde eisen
waar het de informatie betreft voor degene die het krediet
inlegt?
De heer Nijboer (PvdA): Mevrouw Mulder heeft volgens mij
al gezegd dat het kenbaar moet worden gemaakt aan de
inleggers.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Mevrouw Mulder heeft
inderdaad het waarschuwingsbordje genoemd. Daar wordt
gezegd dat een en ander niet onder toezicht van AFM of
DNB staat. Mij gaat het er echter om dat de kwaliteit van de
informatievoorziening wel wordt geregeld voor degenen die
krediet krijgen, maar niet voor degenen die krediet beschikbaar stellen. Ik kan mij voorstellen dat je voor die
gevallen dezelfde algemene term, "correct, duidelijk en niet
misleidend" moet opnemen voor de informatie.
De heer Nijboer (PvdA): Het waarschuwingsbordje, een
beetje huiselijke term, maakt duidelijk dat de kredietunie
niet onder toezicht staat. Het maakt dat helder aan beide
partijen, de kredietnemer en de kredietgever. Misleiding en
dergelijke mogen wettelijk niet. Dergelijke zaken zijn in zijn
algemeenheid in Nederland verboden, evenals het verstrekken van foute informatie en het onder voorwendselen
geld aantrekken. Voor dergelijke gevallen kunnen we terugvallen op zowel artikel 4:19 en 4:20 van de Wft als het
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Burgerlijk Wetboek. Op grond daarvan gelden redelijkheid,
billijkheid en geen verkeerde informatie verstrekken aan
mensen natuurlijk ook al. Hetzelfde geldt voor ondernemers
onderling.
[…] Minister Dijsselbloem:194 […] Dan kom ik op de invulling
van het toezicht boven de 10 miljoen. Een aantal zaken zal
worden geregeld in lagere regelgeving. Daarbij sluiten wij
aan bij de bestaande structuur van de Wft. Er wordt daarin
niet meer geregeld dan voor andere banken, verzekeraars
et cetera. De invulling van de specifieke regels kan veel
minder complex dan voor banken en, waar gerechtvaardigd, ook een tandje minder. Tegelijkertijd moet het toezicht
wel robuust zijn omdat mkb-kredietverlening gemiddeld
genomen relatief risicovol is. Zo komt de combinatie van de
leverage ratio van 10% en de maximale limiet van 2,5%
exposure per lening voort uit de risicovolheid van kredietverlening aan het mkb. De heer Nijboer heeft daar uitgebreid over gesproken.
Zoals de heer Nijboer zei, gaat het om twee typen concentratierisico's. Het eerste type concentratierisico is dat in een
kredietunie veelal ondernemers in dezelfde sector elkaar
financieren. Tenminste, dat is ons beeld. Als er dan problemen zijn in die sector, kan er ook een negatief effect
uitgaan naar anderen omdat zij krediet hebben verleend via
de kredietunie. Het tweede type concentratierisico is dat,
als te veel van het ingelegde geld bij één mkb'er wordt
uitgeleend, het een onmiddellijk en groot effect zal hebben
op de kredietunie en dus ook op de ondernemers die daar
hun geld in hebben gelegd. Vandaar dat wij tot het afgewogen oordeel zijn gekomen en hebben gekozen voor een
minimum-leverage ratio van 10%. De vraag was: waarom is
die veel hoger dan voor banken? Je moet je realiseren dat
een kleine bank die alleen mkb-krediet zou verstrekken,
ook in de buurt van 10% zou uitkomen. Voor mkb-leningen
geldt in het standaardmodel een relatief hoog risicogewicht.
Daar heeft het rechtstreeks mee te maken.

§ 2.2.4d.2 Vrijstelling
Artikel 2:54q
Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van
artikel 2:54o. Aan deze gehele of gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften worden
verbonden.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
Zie de toelichting bij art. 2:54o (red.).
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie merken op dat de Raad van
State van mening is dat delegatie aan een Minister beperkt
dient te blijven tot voorschriften van administratieve aard,
uitwerking van detail van een regeling, voorschriften die
dikwijls wijziging behoeven en voorschriften waarvan te
voorzien is dat zij mogelijk met grote spoed moeten worden
194

Bij behandeling van initiatief-wetsvoorstellen speelt de verantwoordelijk minister een rol als adviseur van het parlement
(red.).
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vastgesteld, en dat daarvan in dit geval geen sprake is.
Deze leden vragen waarom zaken als de grens voor vrijstelling van kredietunies met beheerde activa onder 10
miljoen euro niet opgenomen in de wet en waarom het
maximum voor kredietunies met beheerde activa tot 100
miljoen euro en minder dan 25.000 leden niet in de wet
wordt opgenomen.
De initiatiefnemers hebben in de memorie van toelichting
met betrekking tot deze grenzen ter indicatie aangegeven
waarnaar de gedachten uit gaan, maar onderkennen dat
omstandigheden – daaronder de werking van de common
bond in de praktijk – kunnen nopen tot een boven- of benedenwaartse bijstelling en dat daarom vaststelling bij lagere
regelgeving de voorkeur verdient. Dit sluit ook aan bij de
systematiek van de Wft, waarin vrijstellingen geregeld zijn
door middel van de Vrijstellingsregeling Wft, zijnde een
ministeriële regeling. Het zou naar het oordeel van de
initiatiefnemers overigens niet bezwaarlijk zijn wanneer
bedoelde grenzen worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur. Dit zou evenwel de bestaande systematiek van de Wft doorkruisen en lijkt daarom minder voor de
hand liggend.
De leden van de PvdA-fractie maken zich zorgen over de
hoge (vrijstellings)grens van € 10 miljoen en vrezen misbruik, wellicht zelfs in de criminele sfeer en vragen in hoeverre deze zorgen worden gedeeld.
De initiatiefnemers kiezen ervoor dat maatschappelijke
initiatieven zoveel mogelijk worden ondersteund. Voor
beperkte omvangen past daarbij geen zeer zwaar wettelijk
kader. Dat zou immers prohibitief kunnen werken. Uitgangspunt is een vertrouwen in de sectoren en regio’s die
de kredietunie starten. Het betreft samenwerkingsverbanden van en voor ondernemers waardoor het risico van
misbruik door derden als beperkt wordt ingeschat. Dat
neemt niet weg dat tegen eventueel misbruik en fraude
hard moet worden opgetreden door bevoegde instanties.
De vrijstelling zal gelden voor kredietunies waarvan het
totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden een bepaalde grens niet overschrijdt. De initiatiefnemers hebben
aangegeven dat de gedachten uit gaan naar een grens van
€ 10 miljoen.
Kamerstuk 33.949, nr. 12
Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van
uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan
van zowel DNB als de AFM195 op ons initiatiefwetsvoorstel
Wet Toezicht Kredietunies. Ten geleide geven wij u graag
nog het volgende mee, hierbij ingaand op een belangrijke
discussie in de 1e termijn van de behandeling van het
wetsvoorstel.196
De AFM geeft in haar reactie aan dat voor het achterwege
blijven van toezicht op kredietunies van beperkte omvang
de vrijstellingsgrens van € 10 miljoen relatief hoog lijkt en
stelt voor aansluiting te zoeken bij soortgelijke omvanggrenzen die gelden voor het uitgeven van effecten – voor
wat betreft de beheerde activa geldt dan een grens van €
195
196

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
Handelingen II 2014/15, nr. 62, Regelgevend kader kredietunies.
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2,5 miljoen. Naar ons oordeel zijn dit echter onvergelijkbare
grenzen. De grens van € 2,5 miljoen is opgenomen in
artikel 53 van de Vrijstellingsregeling Wft en betreft een
vrijstelling van de prospectusplicht voor het aanbieden van
effecten aan het publiek. Onderhavig wetsvoorstel ziet op
kredietverlening door tussenkomst van gereguleerde kredietunies voor en door ondernemers, die naar ons oordeel
minder behoeven te worden beschermd dan het brede
publiek Dezelfde overweging geldt ten aanzien van de
omvanggrens van 150 personen per kredietunie die de
AFM als maximum ziet. Deze grens komt uit artikel 5:3 Wft
en ziet op het aanbieden van effecten aan het publiek,
terwijl onderhavig wetsvoorstel zich richt op ondernemers.
Bovendien zou toepassing van een grens van slechts 150
personen feitelijk betekenen dat ook de allerkleinste kredietunies onder de vergunningplicht vallen. Naar het oordeel van de initiatiefnemers zou dat onnodige belemmeringen opwerpen voor kredietunies om van het vrijstellingsregime door te groeien naar een (kredietunie)vergunningregime.
Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
De heer Tony van Dijck (PVV): Ik maak me toch een beetje
zorgen over die grens van 10 miljoen bij het toezicht. We
kunnen ons allemaal nog het debacle bij Palm Invest herinneren. Veel investeerders die €50.000 hadden ingelegd,
dachten toen onder toezicht te staan van de AFM. Dat
bleek later niet het geval te zijn. Een kredietunie die naar
20, 50 miljoen wil om onder dat toezicht te vallen, zit in de
transitie daarnaartoe onder die 10 miljoen en valt dan dus
niet onder het toezicht. Hoe zou je iets kunnen inregelen
voor de transitiefase van geen toezicht naar toezicht?
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): Het is heel belangrijk dat
de overkoepelende organisaties daar ook al richtlijnen voor
hebben, juist ook om de professionaliteit bij de kredietunies
te hebben. Heel veel van de mensen die nu met kredietunies bezig zijn, zijn mensen met een bepaalde achtergrond. In het weekend nog sprak ik een ondernemer in
Assen die bezig is een kredietunie op te richten. Er is ook
een oud-ondernemer die een eigen accountantskantoor
had. Er zit altijd ook wel een bankier bij. Het wordt dus vaak
al heel professioneel ingericht. Dat is ook de garantie: ze
bekijken met elkaar goed hoe ze het gaan inrichten, hoe ze
dat op een prudente manier kunnen doen. Zoals de PVV
waarschijnlijk ook weet, is het mooie aan kredietunies dat
je door de coaching en de common bond veel dichter op de
kredietnemer zit. De kans dat er iets mis gaat, is dus ook
minder groot dan bij een bank. Dat blijkt uit allerlei cijfers.
De default rate ligt echt aanzienlijk lager. Dat komt doordat
iedereen er dichter op zit. Een van de kredietunies gaf mij
pas aan: wij hebben onlangs een bloemenzaak gefinancierd, maar de leden van onze kredietunie willen ook graag
bekijken hoe het met de bloemenzaak gaat en gaan er dus
allemaal eventjes naartoe, waarbij ze, als ze er toch zijn,
meteen ook even een bloemetje voor thuis kopen. Het zit
dus allemaal veel dichter op elkaar bij een kredietunie,
waardoor dit risico volgens mij te overzien is.
De heer Tony van Dijck (PVV): De cruciale vraag is: wie
bepaalt of die bloemenzaak een krediet krijgt of niet? Hoe
is dat geregeld? Is de potentiële bloemist een vriendje van
iemand? Zit er in die straat al een bloemist? Je wilt ook niet
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dat iedereen, elk lid dat iets in de kredietunie heeft ingebracht, zich gaat bemoeien met de vraag of die bloemist nu
wel of niet een krediet moet krijgen. In hoeverre is er totaal
geen bescherming? Geen toezicht is geen bescherming.
Hebben de indieners niet ook nagedacht over een verlicht
regime van toezicht om te bezien of een dergelijke kredietverstrekking allemaal wel deugdelijk en betrouwbaar gebeurt?
Mevrouw Agnes Mulder (CDA): Als je ondernemer bent en
je geld ergens in stopt, dan wil je dat geld op een gegeven
moment ook weer terug hebben, het liefst met rendement,
want anders ging je wel in aandelen of zo. Dat is heel
wezenlijk. Waarom gaat een ondernemer zijn geld stoppen
in een kredietunie? Dat is omdat hij betrokken is bij zijn
branche of bij zijn omgeving, dus bij een regionale kredietunie. En als je bijvoorbeeld de vierde bakker in je woonplaats wilt financieren, dan krijg je concentratierisico's —
collega Nijboer zal daar straks nog op ingaan — en weet je
zelf ook wel: dit kan weleens iets te veel zijn en dan krijg ik
mijn geld niet terug en heb ik mijn rendement ook niet. Het
heel gezonde boerenverstand bij financieringen zal dan
echt wel meetellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het op
die manier zal werken. Heel vaak zijn het ook mensen met
bijvoorbeeld een bancaire achtergrond. Er is in de besturen
van kredietunies vaak ook een heel mooie mix. Dat wordt
ook geadviseerd door de overkoepelende organen daarvoor. Die zeggen: let hierop, let daarop. Ze hebben ook een
loket waar men kan aankloppen om advies in te winnen. Ik
denk dat die hele mix dat zou moeten garanderen.
Handelingen II, 2014-2015, 19 maart 2015
Minister Dijsselbloem: […] Er was nog even een gedachtewisseling tussen de heer Van Dijck en de initiatiefnemers
over het toezicht op kredietbemiddelaars en de bescherming van de term — ik moet even nadenken — "kredietunie". […] Zijn concrete vraag is of je je onder de noemer
"kredietunie" kunt opwerpen als kredietbemiddelaar of
crowdfundingplatform. Voor die categorieën geldt dat ze
een ontheffing nodig hebben van de AFM, die aan dat type
ontheffing echt voorwaarden verbindt. Dat is dus bepaald
geen vrijplaats. Als men niet aan de voorwaarden voldoet,
kan de AFM daarop ingrijpen. Dat zal ze ook doen als men
zich manifesteert in deze rol zonder voorafgaande ontheffing te hebben aangevraagd. Zoals mevrouw Mulder al
aangaf, zijn we bezig om deze vorm van toezicht meer
handen en voeten te geven. Dit is dus een terecht punt.
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Afdeling 2.2.5 Aanbieden van beleggingsobjecten
§ 2.2.5.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:55 197 198 199
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning beleggingsobjecten aan te bieden.
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing verlenen van het eerste lid en
van hetgeen in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen is bepaald met
betrekking tot het aanbieden van beleggingsobjecten, indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins
197

198

199

Art. 2, lid 1, sub a Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:55, Wft, zijn vrijgesteld aanbieders van beleggingsobjecten
voorzover die beleggingsobjecten (1°) aan < 100 consumenten worden aangeboden; (2°) deel uitmaken van een serie
van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb,
Bgfo die < 20 beleggingsobjecten omvat; (3°) een waarde
hebben die niet volgens de regels van art. 110 Bgfo, indien
dat van toepassing zou zijn, kan worden bepaald; of (4°) worden aangeboden voor een nominaal bedrag per beleggingsobject van ten minste € 100 000. Art. 2, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat, indien een aanbieding niet uitsluitend
aan gekwalificeerde beleggers wordt gedaan, de vrijstelling
slechts van toepassing is, voor zover de aanbieder bij een
aanbod van beleggingsobjecten, en in reclame-uitingen en
documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht
wordt gesteld, vermeldt dat hij voor het aanbieden niet vergunningplichtig is ingevolge de wet en niet onder toezicht
staat van de AFM (red.).
Art. 2, lid 1, sub b Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:55, Wft, zijn vrijgesteld aanbieders van beleggingsobjecten
voorzover zij financiële diensten verlenen aan (1°) consumenten die bij hen werkzaam zijn of anderszins onder hun verantwoordelijkheid vallen; (2°) consumenten die werkzaam zijn
bij of anderszins onder de verantwoordelijkheid vallen van
andere rechtspersonen waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden; of (3°) consumenten waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden. Art. 2, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft
bepaalt dat, indien een aanbieding niet uitsluitend aan gekwalificeerde be-leggers wordt gedaan, de vrijstelling slechts van
toepas-sing is, voor zover de aanbieder bij een aanbod van
be-leggingsobjecten, en in reclame-uitingen en documenten
waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt ge-steld,
vermeldt dat hij voor het aanbieden niet vergun-ningplichtig is
ingevolge de wet en niet onder toezicht staat van de AFM
(red.).
Zie op de AFM website Wanneer heeft u een vergunning
voror crowdfunding nodig?, DNB en AFM geven interpretatie
over crowdfunding en het AFM nieuwsbericht Stappenplan
crowdfunding voor betere consumentenbescherming van 1
mei 2013. Zie ook C.M. Grundman-van de krol, Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje, Ondernemingsrecht, maart
2012, p. 141-142 (red.).
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voldoende worden beschermd.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
het aanbieden van beleggingsobjecten,
voor zover het betreft overeenkomsten die
voor 1 januari 2007 zijn aangegaan met
betrekking tot beleggingsobjecten die op
dat tijdstip geen beleggingsobject waren
als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van
de Wet financiële dienstverlening of ingevolge onderdeel m, onder 8°, van dat artikel waren aangewezen als financieel product.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden.
Dit verbod wordt overgenomen uit artikel 10 van de Wet
financiële dienstverlening (Wfd). Het eerste lid onderwerpt
het in Nederland verlenen van deze financiële dienst aan
een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan in Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een uitzondering hierop vormen de
financiële diensten die via het internet in een andere lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen met
zetel in Nederland. Op grond van het land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische handel wordt in
Nederland toezicht gehouden op deze financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de financiële diensten
via het internet alleen aan inwoners van andere lidstaten
verleend worden. Dit wordt geregeld in artikel 1:17.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod tot het aanbieden van beleggingsobjecten, de zogenaamde zware ontheffingen, overgenomen. De ontheffing wordt op aanvraag verleend door de vergunningverlenende toezichthouder. Deze ontheffing kan voorwaardelijk,
gedeeltelijk en/of voor bepaalde tijd worden verleend. Aan
deze zware ontheffingen kunnen door de toezichthouder
voorschriften worden verbonden en beperkingen worden
gesteld op gelijke wijze als bij de vergunningsbesluiten het
geval is.200 De intrekking kan zowel ambtshalve als op
aanvraag geschieden.201 Voorts is in een bevoegdheid tot
afwikkeling voorzien.202 Als wettelijke beslistermijn voor
verlening van de ontheffing is een termijn van 13 weken
opgenomen.203
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
200
201
202
203

Zie art. 1:105, lid 1, sub d, juncto 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Artikel 1:104, lid 3.
Artikel 1:102, lid 3.
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dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
worden op eigen verzoek van de houder of bij besluit van
de toezichthouder. Ook hierbij is geen sprake van een
gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In de memorie van toelichting bij onderdeel b van de definitie van beleggingsobject in artikel 1:1 van de Wft wordt
opgemerkt dat een mogelijkheid is geschapen om andere
rechten dan die in onderdeel a van die definitie aan te
wijzen als beleggingsobject. Dit houdt verband met de door
de Wft ingeperkte definitie van het begrip effect, welk begrip ook in de inmiddels ingetrokken Wfd en het Besluit
financiële dienstverlening (Bfd) werd gehanteerd. Door
deze inperking wordt een aantal financiële producten thans
niet meer als effect beschouwd. Dit heeft gevolgen voor de
op deze financiële producten van toepassing zijnde regelgeving. Een aantal van de beleggingsproducten die onder
artikel 3, vierde lid, van de Wte 1995 vielen, worden ingevolge de Wft nu aangemerkt beleggingsobjecten. Hierbij
valt te denken aan scheepvaart-cv’s en vastgoed-cv’s die
niet als financieel instrument worden gekwalificeerd. Andere effecten die onder artikel 3, vierde lid, van de Wte 1995
vielen zijn ingevolge het Besluit definitiebepalingen Wft
aangewezen als beleggingsobject. Met de aanwijzing in
artikel 2 van het Besluit definitiebepalingen Wft worden beleggingsproducten zoals intellectuele eigendomsrechten bij
speelfilms (bijvoorbeeld auteursrechten) onder het beleggingsobjectenregime gebracht. Voor een uitgebreide toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt
verwezen naar de toelichting op onderdeel b van de definitie van beleggingsobject in artikel 1:1 van de Wft en de toelichting op artikel 2 van het Besluit definitiebepalingen Wft.
Aanbieders van scheepvaart-cv’s en film-cv’s die onder
artikel 3, vierde lid, van de Wte 1995 vielen waren voor 1
januari 2007 slechts verplicht tot het opstellen van een
prospectus. Zonder het voorgestelde derde lid zouden de
verplichtingen van paragraaf 2.2.5.1 van de Wft ook van
toepassing zijn op aanbieders van beleggingsobjecten die
voor inwerkingtreding van de Wft nog niet onder de definitie
van beleggingsobject vielen en ook niet als zodanig dienden te worden behandeld op grond van artikel 3 van het
toenmalige Bfd. Aanbieders van film-cv’s en scheepvaartcv’s die na 1 januari 2007 deze producten in de markt zetten, vallen wel onder de verbodsbepaling van artikel 2:55
van de Wft. De in dit onderdeel voorgestelde wijziging
verwerkt artikel 1b van de Tijdelijke regeling invoering Wft.
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Kamerstuk 31.468, nr. 7
De leden van de CDA-fractie merkten op dat door de voor-

gestelde uitbreiding van de reikwijdte van het begrip effect
meer financiële instrumenten aangemerkt worden als effect. De leden van de CDA-fractie vroegen om hoeveel
financiële instrumenten het gaat en wat de precieze consequenties zijn.
Artikel I, onderdeel GGG, van het wetsvoorstel beoogt te
bewerkstelligen dat de verplichtingen van paragraaf 2.2.5.1
van de Wft niet van toepassing zijn op voor 1 januari 2007
aangegane overeenkomsten voortvloeiend uit het aanbieden van beleggingsobjecten die op de datum van inwerkingtreding van de Wft nog niet onder de definitie van
beleggingsobject vielen en ook niet als zodanig dienden te
worden behandeld. Omdat dit onderdeel van het wetsvoorstel dus uitsluitend betrekking heeft op voor 1 januari 2007
aangegane overeenkomsten, kan een voorgestelde wijziging van het begrip effect205 geen gevolgen hebben voor dit
onderdeel van het wetsvoorstel.
Kamerstuk 32 036, nr. 3
Op grond van het huidige artikel 2:55, tweede lid, kan de
AFM op aanvraag een «zware ontheffing» verlenen. De
financiële onderneming wordt op die manier ontheven van
de vergunningplicht zelf en alle vergunningvereisten. Deze
bevoegdheid van de AFM blijkt echter bij marktpartijen ten
onrechte de suggestie te wekken dat de AFM hiermee ook
een ontheffing van het zogenaamde doorlopend toezicht
geeft. Er is onder de huidige systematiek echter geen
sprake van ontheffing van de voorschriften van het doorlopend toezicht. Betreffende ondernemingen moeten, nadat
ze onder de huidige systematiek een «zware ontheffing»
hebben verkregen, in beginsel wel aan die voorschriften
van het doorlopend toezicht voldoen.
De voorgestelde bepaling bewerkstelligt dat de «zware
ontheffing» zich ook uitstrekt tot het doorlopend toezicht.
Dit betekent dat, wanneer de AFM een «zware ontheffing»
verleent, de financiële onderneming ook voor het doorlopend toezicht is ontheven van alle voorschriften voorkomend in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. De AFM zal wel moeten beoordelen of de belangen
die het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
Dit onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het «eigen» toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom financiële
ondernemingen middels een zware ontheffing ontheven
moeten worden van het doorlopende toezicht, of dit verband houdt met administratieve lasten of andere lasten en
hoe hoog een eventuele besparing zou zijn.
Zoals hiervoor gesteld, behelst de wijziging dat de zware
ontheffing op een logische wijze kan doorlopen in het doorlopend toezicht. De AFM kan op aanvraag een zware ont205
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Dat overigens een ander begrip is dan het begrip beleggingsobject; zie de definities van effect en beleggingsobject in artikel 1:1 van de Wft.
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heffing verlenen. Het probleem is echter dat de huidige
zware ontheffing geldt het vereiste om over een vergunning
te beschikken maar dat het in het doorlopend toezicht niet
mogelijk is ontheffing te verlenen van alle vereisten zoals
bijvoorbeeld eisen met betrekking tot betrouwbaarheid. Dit
betekent in de praktijk dat wanneer de AFM een zware
ontheffing verleent, bepaalde voorschriften niet gelden op
het moment dat een financiële onderneming de markt
betreedt, maar dat de AFM vanaf de dag na ontheffingverlening wel moet toezien op de naleving van die vereisten.
Dit is onwenselijk gebleken voor zowel het toezicht als voor
marktpartij die beschikken over een «zware» ontheffing bij
de markttoegang en na het betreden van de markt wel aan
bepaalde vereisten moeten voldoen.
De voorgestelde wijziging brengt een administratieve
lastenbesparing met zich mee. Door de zware ontheffing
immers ook te laten doorwerken in het doorlopend toezicht,
is het in datzelfde doorlopend toezicht voor de onderneming die een zware ontheffing heeft gekregen niet meer
nodig om lichte ontheffingen aan te vragen. Tegenover een
verlichting van de administratieve lasten staat een lichte
stijging van de toezichtkosten gezien de verzwaarde en
intensievere toets die ondernemingen die een zware ontheffing aanvragen, zullen ondergaan. In paragraaf 7, onderdelen A en B, van het algemeen deel van de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel is nader ingegaan op
deze financiële effecten206 inclusief een schatting van de
besparing op het terrein van de administratieve lasten.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
Voorts vroegen de leden van de PvdA-fractie hoeveel
instellingen gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot
zware ontheffing en hoe consumenten worden gewaarschuwd voor de betekenis en mogelijke implicaties van de
zware ontheffing.
In de huidige praktijk wordt slechts een enkele ontheffing
per jaar verleend. Naar verwachting zal dit aantal niet
substantieel stijgen. De voorgestelde wijziging van de
systematiek van de zware ontheffing, heeft geen nadelige
gevolgen voor consumenten. De onderneming die een
zware ontheffing aanvraagt, zal een verzwaarde en intensievere toets door de AFM «aan de poort» ondergaan,
waarbij uiteraard ook de gevolgen voor consumenten in
aanmerking zullen worden genomen.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
De leden van de fractie van de SP vroegen hoe vaak er
een zware ontheffing wordt verleend en welke criteria de
AFM hanteert om vast te stellen dat de belangen voldoende worden beschermd.
Zoals eerder gesteld, wordt er in de huidige praktijk slechts
een enkele ontheffing per jaar verleend. Voorzien wordt dat
dit aantal niet wezenlijk zal stijgen. Daarnaast moet de
aanvrager van de ontheffing aantonen dat de belangen die
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te
beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
206
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van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van beide delen leidend zijn bij de beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te tonen
dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau
wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder om
te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
Ook werd door de leden van de SP-fractie gevraagd welke
lichte ontheffingen er overbodig zouden worden gemaakt
door het laten doorwerken van een zware ontheffing in het
doorlopend toezicht.
Door de zware ontheffing ook te laten doorwerken in het
doorlopend toezicht, is het in datzelfde doorlopend toezicht
voor de financiële onderneming die een zware ontheffing
heeft gekregen niet meer nodig om lichte ontheffingen aan
te vragen. Het betreft hier de vergunningvereisten uit het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen waarvoor
een lichte ontheffing kan worden aangevraagd, zoals de
artikelen 4:9, 4:11, 4:14, 4:15, 4:20, 4:23 en 4:25 van de
Wft.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
Tenslotte vroegen de leden van de fractie van de SP zich
af of het door deze wetswijziging op enigerlei wijze mogelijk
wordt gemaakt dat categorieën die voorheen wel onder
toezicht vielen nu niet meer onder toezicht vallen.
De verbeteringen van de systematiek van de zware ontheffing hebben geen gevolgen voor het aantal categorieën
waarop de AFM toezicht houdt. Wel zullen als gevolg van
de wijzigingen, instellingen waarvoor de zware ontheffing
geldt ook zijn vrijgesteld van de voorschriften van het doorlopend toezicht. Concreet betekent dit dat de AFM geen
doorlopend toezicht zal houden op deze instellingen. Dit
wordt vervangen door een verzwaarde en intensievere
toetsing aan de poort.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
De leden van de VVD-fractie vroegen hoeveel zware ontheffingen er per jaar worden verleend.
Zoals eerder gemeld wordt er in de huidige praktijk slechts
een enkele ontheffing per jaar verleend. Voorzien wordt dat
dit aantal niet wezenlijk zal stijgen.
Kamerstuk 32 036, nr. 9
Tot slot vroegen de leden van de VVD-fractie of de regering
hun mening deelt dat het een taak van de AFM is om
marktpartijen hier goed over te informeren en waarom dit in
het verleden in het verleden onvoldoende is gebeurd.
Uiteraard wordt een goede communicatie van toezichthouders richting marktpartijen van belang geacht. In het geval
van de zware ontheffing was het probleem echter niet
primair te wijten aan gebrekkige communicatie maar aan
het feit dat de huidige regeling van de zware ontheffing niet
op een (voor betrokken partijen) logische wijze binnen de
systematiek van de Wft past omdat de zware ontheffing
niet doorwerkt in het doorlopende toezicht. Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd een verbetering aan te
brengen in de systematiek. Uiteraard zal de AFM, voor
zover nodig, marktpartijen informeren over de wijzigingen.
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Kamerstuk 32.036, nr. 3
Op grond van het huidige artikel 2:55, tweede lid, Wft kan
de AFM op aanvraag een «zware ontheffing» verlenen. De
voorgestelde bepaling laat de «zware ontheffing» ook
uitstrekken tot het doorlopend toezicht. Dit betekent dat de
financiële onderneming ook voor het doorlopend toezicht is
ontheven van alle voorschriften voorkomend in het Deel
Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft. Een
nadere toelichting op deze wijziging is reeds in paragraaf 5
van het algemeen deel van de memorie van toelichting
uiteengezet.
Kamerstuk 32.036 Nr. 19
De heer Irrgang (SP): Is de uitbreiding van de ontheffing,
niet alleen van de vergunningsplicht, maar ook van het
doorlopend toezicht, niet strijdig met de hele filosofie achter
de G20-afspraken dat alles onder toezicht komt te staan?
Geheel tegen de stroom in kiest de minister ervoor om de
ontheffing van toezicht nog verder uit te breiden. Graag
krijg ik een reactie hierop.
De heer Van Vliet (PVV): De zware ontheffingen worden
verruimd met de ontheffing van lopend toezicht. Wat is
daarvan de ratio? Hoeveel toezicht blijft er nog over als het
doorlopende toezicht ook wegvalt? Wie gaat de marktpartijen daar echt stevig over informeren?
De heer Koolmees (D66): Is het mogelijk om een zware
ontheffing in te trekken als daarvoor aanleiding is? Zo ja,
wat zou die aanleiding kunnen zijn? Hoe wordt de markt
geïnformeerd over het uitgeven van de zware ontheffing?
Minister De Jager: […] Waarom hoeven partijen die vrijstelling van een verbod uit de Wft hebben gekregen – de zware ontheffing – niet te voldoen aan de vereisten uit het
doorlopend toezicht? Onder anderen de heer Van Vliet en
de heer Irrgang hebben hierover vragen gesteld. Op dit
moment is het zo geregeld dat als een aanvrager een
zware ontheffing krijgt, hij en de AFM nog wel geconfronteerd zijn met vereisten uit het doorlopend toezicht. Deze
regeling is vanuit het Wft-systeem gezien niet logisch. Als
je eenmaal ontheffing van de vergunningsplicht krijgt, zou
die ontheffing logischerwijs moeten doorlopen in het doorlopend toezicht. Dat wordt nu geregeld. Dit is dus meer een
technisch punt. Om te beoordelen of er sprake kan zijn van
een zware ontheffing, voert de AFM een intensieve en
strenge toets aan de poort uit. Wordt de zware ontheffing
vervolgens verleend, dan wil de AFM de aanvrager ook niet
meer terugzien in het doorlopend toezicht. Met de huidige
wijziging wordt dus een verduidelijking in de systematiek
aangebracht. De toets aan de poort door de AFM zal dus
wel veel zwaarder en intensiever worden. In het Wftsysteem is dit heel belangrijk uit het oogpunt van consumentenbescherming. Zo houd je het aan de voorkant al
tegen. Het is overigens maar een paar keer per jaar het
geval dat scheuring van doorlopend toezicht en toetsen
aan de poort plaatsvindt. Het gebeurt heel weinig, maar het
is voor de AFM belangrijk dat het op deze wijze wordt
geregeld. […]
De uitspraken van de G20 moeten zo worden uitgelegd, dat
er altijd ontheffingen en vrijstellingen zullen blijven binnen
het toezicht. De G20-uitspraak moet veel meer in de context van de financiële crisis worden gezien. We hebben
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gezien dat bepaalde complexe producten zich materieel
hebben onttrokken aan het toezicht, ofwel doordat het
totaal niet gemoderniseerd was en aangepast aan de hybride en complexe producten, ofwel doordat ze zich de
facto aan het zicht hebben onttrokken. De G20-uitspraak
gaat absoluut niet over een ontheffing of over een situatie
waarin wij toezicht niet nodig vinden. […]
Straks zal ik in het kader van het wildwestbordje nog zeggen dat er absoluut institutionele beleggers zijn. Institutionele beleggers hebben niet dezelfde bescherming nodig als
consumenten. Dat zou helemaal zot zijn. De G20-uitspraak
over toezicht betekent dus niet – dat zou het ook echt niet
effectiever maken – dat alles wordt voorzien van een wildwestbordje en dat ieder product onder toezicht komt te
staan, ook als de afnemer een institutionele belegger is.
Het is dus absoluut niet in strijd met de G20-uitspraak. Die
moet je echt materieel bezien. Daar zijn we nu inderdaad
mee bezig. Het grote manco in het toezicht van de afgelopen jaren zit hem niet in de officiële ontheffing van € 50
000 of € 100 000. Het manco zat hem erin dat materieel
allerlei dingen aan het zicht zijn onttrokken. Daar moeten
we nu echt een streep trekken. We moeten er gewoon voor
zorgen dat het nooit meer gebeurt. Mensen begrepen de
producten op een gegeven moment niet meer. Zelfs toezichthouders en bankiers begrepen sommige producten
niet precies. Daar ging de G20-uitspraak ook over.
Kamerstuk 32.036, nr. C
Ook hebben de leden van de VVD-fractie nog een aantal
vragen inzake de zware ontheffing. Zij vragen zich af op
grond van welke bepalingen de toezichthouder bevoegd is
te beoordelen dat de belangen, die worden beschermd
door de Delen Gedragstoezicht en Markttoegang Financiele Ondernemingen, anderzijds voldoende worden bewaakt. Ook vragen ze of over de bevoegdheid van de
toezichthouder niet een zelfde twijfel kan ontstaan als die
welke getracht wordt weg te nemen met de aanpassing van
art. 1.1, onderdeel e onder 1, Wet Handhaving Consumentenbescherming.
Op grond van de in het Deel Markttoegang Financiële
Ondernemingen van de Wft opgenomen verbodsbepalingen heeft de toezichthouder de bevoegdheid om de
aanvraag te beoordelen. Telkens in het tweede lid van
diezelfde verbodsbepalingen wordt bepaald, dat de aanvrager van de ontheffing aan moet tonen dat de belangen
die het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. De AFM toetst dit en de bewijslast ligt bij de
aanvrager. Deze bevoegdheid is op dit moment al opgenomen in de Wft en wordt nu aangepast, zodat de ontheffing zich ook uitstrekt tot de verplichtingen in deel 4 van de
Wft, waarin de verplichtingen in het kader van het doorlopend toezicht staan opgenomen.
Met de verduidelijking die is aangebracht in de systematiek
van de zware ontheffing, is niet beoogd om een wijziging in
de bevoegdheden van de AFM aan te brengen. De AFM
heeft op dit moment al de bevoegdheid om een zware
ontheffing te kunnen verlenen. Op dit moment is het zo
geregeld dat wanneer een aanvrager een zware ontheffing
krijgt, hij én de AFM nog wel geconfronteerd worden met

188

marktoegang
vereisten uit het doorlopend toezicht.
De reden voor het aanbrengen van de verduidelijking is
aldus gelegen in het feit dat de zware ontheffing in de
huidige wetsystematiek geen meerwaarde biedt. Marktpartijen worden ontheven van de vergunningplicht, maar moeten vanaf de dag na vergunningverlening wel aan alle
doorlopende vereisten (waaronder ook vergunningvereisten) voldoen. Of een marktpartij in aanmerking komt voor
een zware ontheffing wordt door de AFM uitgebreid getoetst wordt. Immers de AFM moet beoordelen of de belangen die de Wft beoogt te beschermen op andere wijze
worden beschermd. Marktpartijen realiseren zich vaak niet
dat ze vanaf dag 2 wel aan alle vereisten moeten voldoen.
De AFM ontvangt zodoende aanvragen om een ontheffing,
die na enig overleg met de betreffende marktpartij weer
worden ingetrokken en worden vervangen door een vergunningaanvraag. De huidige wet veroorzaakt derhalve
onduidelijkheid en daarmee extra werk. Deze regeling is
vanuit de Wft-systematiek gezien derhalve niet logisch.
Wanneer je eenmaal een ontheffing van de vergunningplicht krijgt, dan zou die ontheffing logischerwijs moeten
doorlopen in het doorlopend toezicht.
Kamerstuk 32.036, nr. C
Daarnaast vragen de leden van de VVD-fractie zich af
welke criteria bij de oordeelsvorming van de toezichthouder, zoals hierboven bedoeld, worden gehanteerd en waar
deze afwijken in het doorlopend toezicht. Zijn deze criteria
kenbaar voor belanghebbende ondernemingen en beleggend publiek? Welke criteria worden gehanteerd waar het
doorlopend toezicht wordt vervangen door een zwaardere
en intensievere toetsing aan de poort?
De AFM voert een zware toets uit naar of de belangen die
de Wft beoogt te beschermen anderszins gewaarborgd zijn.
Er komt geen vervanging voor het ontheffen van de verplichtingen in het doorlopend toezicht. De toets is: worden
de belangen die de wet beoogt te beschermen op andere
wijze voldoende beschermd? en dat is tevens het enige
criterium. De AFM beoordeelt per geval of aan dit criterium
is voldaan. Bijna in alle gevallen leidt het tot afwijzing van
het verzoek tot ontheffing, het is slechts één keer gehonoreerd. Voor belanghebbende ondernemingen en beleggend
publiek is dit criterium kenbaar, want het staat op dit moment al opgenomen in de Wft.
Kamerstuk 32.036, nr. C
De leden [van de SP-fractie (red.)] vragen zich af of de
voorstellen aangaande zware ontheffing per saldo een
vermeerderd, gelijk blijvend of verminderd toezicht inhouden.
De AFM verwacht niet vaker zware ontheffingen te verlenen dan nu het geval het is. Indien de ontheffing verleend
wordt, is er sprake van een ontheffing van alle vereisten uit
het doorlopend toezicht. De AFM zal dan ook geen doorlopend toezicht op een onderneming met een zware ontheffing uitoefenen.
Kamerstuk 32.036, nr. C
De leden [van de SP-fractie (red.)] willen weten hoe het zit
met het aantal aan te vragen zware ontheffingen. Zij verwijzen daarbij naar een alinea in de Memorie van Toelichting
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bij het wetsvoorstel: “De AFM raamt het aantal aan te
vragen zware ontheffingen op 8 per jaar, waarbij zij aangeeft dat dit door voorgestelde bepaling toe zal nemen.”
Zoals in de bovenstaand aangehaalde alinea uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel al staat aangegeven, zal het aantal aanvragen volgens de AFM toenemen.
Het gaat daarbij uitdrukkelijk om aanvragen, dat wil uiteraard nog niet betekenen dat die aanvragen ook worden
gehonoreerd en derhalve de ontheffing ook wordt verleend.
De voorgestelde verduidelijking en daarmee juistere systematiek van de zware ontheffing geeft marktpartijen de
mogelijkheid om een echte zware ontheffing, met daarbij de
ontheffing van het doorlopend toezicht, aan te vragen.
Deze aanvraag honoreren is een tweede.
Kamerstuk 32.036, nr. C
Deze leden [van de SP-fractie (red.)] vragen zich af wat het
historische verloop is van het aantal uitstaande ontheffingen. Kan de regering deze ook bij benadering kwantificeren qua omzet in euro's?
Tot nu toe is er één keer een zware ontheffing verleend.
Per jaar gaat het daarbij tevens om ongeveer 10-15 lichte
ontheffingen (een ontheffing van een vergunningvereiste).
Een kwantificering daarbij is heel lastig te maken.
Kamerstuk 32.036, nr. C
De leden van de SP vragen of het mogelijk is om een zware ontheffing in te trekken als daarvoor aanleiding is? En zo
ja, wat zou die aanleiding kunnen zijn?
Een zware ontheffing kan worden ingetrokken om dezelfde
redenen als een vergunning kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de betreffende onderneming zich niet aan de
vereisten of voorwaarden/voorschriften houdt of als er
nieuwe feiten op tafel komen op grond waarvan de ontheffing nooit verleend zou zijn. Gegeven het feit dat er tot op
heden slechts één zware ontheffing is verleend, zijn er mij
uit de praktijk echter geen gevallen bekend waarbij van
intrekking sprake is.
Kamerstuk 32.036, nr. C
De leden van de SP-fractie vragen zich af hoe groot de
vermindering van de kosten van het doorlopend toezicht is.
Is er enig idee of het voorstel mogelijk ook kosten met zich
meebrengt voor eventuele gedupeerden van de toezichtwijziging? Zo ja, is dit gekwantificeerd? Zo ja, op hoeveel?
Door de zware ontheffing ook te laten doorwerken in het
doorlopend toezicht, is het in datzelfde doorlopend toezicht
voor de onderneming die een zware ontheffing heeft gekregen niet meer nodig om lichte ontheffingen aan te vragen. Het aantal lichte ontheffingen in het doorlopend toezicht wordt geschat op 25. Hiervan zijn niet voor elk type
onderneming alle lichte ontheffingen van toepassing. Bij de
berekening wordt uitgegaan van 15 lichte ontheffingen die
niet meer hoeven te worden aangevraagd. De kosten die
verbonden zijn aan het aanvragen van een lichte ontheffing, zoals bijvoorbeeld art. 4:9, vierde lid, Wft, worden
geraamd op € 150. Uitgaande van 10 zware ontheffingen
per jaar zal dit leiden tot een vermindering van de informatieverplichting aan de overheid van: 15 x € 150 x 10 = €
22.500 per jaar. Daarnaast zal de onderneming die een
gehele zware ontheffing heeft gekregen ook vrijgesteld zijn
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van de verplichtingen uit het doorlopend toezicht die voortvloeien uit artikelen waarvoor geen lichte ontheffing is te
verkrijgen, zoals bijvoorbeeld art. 4:10 Wft. Uitgaande van
een uurtarief van een interne jurist van € 50 en een inspanningsverplichting van 5 uur per zware ontheffing leiden
bovengenoemde gegevens tot een berekening van de
eenmalige inhoudelijke nalevingkosten van 5 uur x € 50 x
10 zware ontheffingen = € 2.500 per jaar.
Tot slot is er geen reden om te verwachten dat er eventuele
gedupeerden zouden zijn van dit voorstel tot het verduidelijken van de systematiek van de zware ontheffing. Derhalve brengt het voorstel ook geen kosten met zich mee voor
gedupeerden en zijn deze ook niet in beeld gebracht.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Artikel 2:56
Artikel 2:55, eerste lid, is niet van toepassing
op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche
Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover het aan hen
ingevolge die vergunning is toegestaan
beleggingsobjecten aan te bieden;
b. een door de Nederlandsche Bank op
grond het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring
van ondertoezichtstelling hebben, voorzover het aan hen ingevolge die verklaring
is toegestaan beleggingsobjecten aan te
bieden; of
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale Bank
of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen op de vergunningplicht voor het aanbieden van beleggingsobjecten opgenomen. Hierin zijn de financiële ondernemingen opgenomen
die op basis van artikel 14 van de Wfd over een vergunning
van rechtswege beschikken. Dit houdt verband met het
voorstel om de figuur van vergunning van rechtswege niet
op te nemen in dit voorstel, verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting op deze nota van wijziging,
paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die vergunning/verklaring van ondertoezichtstelling is
toegestaan beleggingsobjecten aan te bieden” is in onderdeel a en b opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in artikel 2:55 bepaalde verbod slechts
geldt indien er uit hoofde van een vergunning op basis van
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen of indien
er uit hoofde van een verklaring van ondertoezichtstelling
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op basis van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen aan financiële ondernemingen toegang tot de
markt is verleend om beleggingsobjecten aan te bieden.
Voor verzekeraars met een vergunning op grond van het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen betekent de
uitzonderingsbepaling dat zij voor het aanbieden van beleggingsobjecten niet vergunningplichtig zijn, voorzover zij
deze activiteiten ook in het kader van hun vergunning
krachtens dit voorstel mogen verrichten. Krachtens het
zogenaamde verbod op nevenbedrijf artikel 3:36, mogen zij
alleen werkzaamheden verrichten die voortvloeien uit het
verzekeringsbedrijf.
In onderdeel c van het eerste lid komt tot uitdrukking dat
deze beperking niet geldt voor banken, omdat voor banken
in de Wfd een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Op grond van de artikelen 2:56, 2:61, 2:76, 2:80, 2:87, 2:92
en 2:97 behoeft een verzekeraar die van DNB een vergunning heeft verkregen heeft voor de uitoefening van zijn
bedrijf niet een aparte vergunning te hebben voor het aanbieden van beleggingsobjecten, het aanbieden van krediet,
het aanbevelen van specifieke financiële producten (adviseren), het bemiddelen, het herverzekeringsbemiddelen,
het optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent, onderscheidenlijk het verlenen van beleggingsdiensten voor zover die verzekeringsvergunning dat
toestaat. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie van
«verzekeraar» gelden deze bepalingen ook voor een herverzekeraar. Voor wat betreft de artikelen 2:87 en 2:92
komt op het volgende neer. Een herverzekeraar die nu
herverzekeringsbemiddelt of optreedt als gevolmachtigd
agent heeft daarvoor een vergunning nodig. Na inwerkingtreding van deze wet heeft hij geen speciale herverzekeringsvergunning of gevolmachtigde-agentvergunning meer
nodig, mits hij een herverzekeringsvergunning heeft (en
voor zover bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan op
grond van artikel 3:36. Zie in dit verband ook dat artikel.)
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:57
Artikel 2:55, eerste lid, is niet van toepassing
op financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die:
a. als bank hun bedrijf uitoefenen vanuit een
in Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan beleggingsobjecten aan te bieden;
b. als financiële instelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge afdeling 2.2.2.
is toegestaan beleggingsobjecten aan te
bieden; of
c. als entiteit voor risico-acceptatie of verze-
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keraar hun bedrijf uitoefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge de afdelingen 2.2.2A, 2.2.3, 2.2.4
of 2.2.4A is toegestaan beleggingsobjecten aan te bieden.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 13, eerst lid,
onderdeel a en c, van de Wfd overgenomen.
Ook hier is de beperking opgenomen “voorzover het aan
hen ingevolge afdeling … is toegestaan beleggingsobjecten
aan te bieden” om te bewerkstelligen dat de uitzondering
op het in artikel 2:55, eerste lid, bepaalde verbod slechts
geldt indien er uit hoofde van een “notificatie” op basis van
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen, toegang
tot de markt is verleend om beleggingsobjecten aan te
bieden.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Op grond van de artikelen 2:57, 2:62, 2:77, 2:82, 2:97 en
2:98 behoeft een verzekeraar met zetel in een andere
lidstaat die zijn bedrijf uitoefent vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland, geen aparte vergunning te hebben voor het aanbieden van beleggingsobjecten, het aanbieden van krediet, het aanbevelen van specifieke financiele producten (adviseren), het bemiddelen, zoals gedefinieerd in artikel 1:1, het verlenen van beleggingsdiensten,
onderscheidenlijk het bemiddelen, zoals gedefinieerd in
artikel 1:1. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie
van «verzekeraar» gelden deze bepalingen ook voor een
herverzekeraar.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van
redactionele aard. De tweede voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de uitzondering op het verbod om zonder
vergunning beleggingsobjecten aan te bieden wordt uitgebreid tot herverzekeraars en entiteiten voor risicoacceptatie die hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland, voor zover dat aanbieden
aan hen is toegestaan ingevolge de afdelingen 2.2.2A
onderscheidenlijk 2.2.4A van de Wft.
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van
redactionele aard. De tweede in dit onderdeel voorgestelde
wijziging herstelt een onjuiste verwijzing, terwijl tevens tot
uitdrukking wordt gebracht dat artikel 4:9 van de Wft niet
alleen voorschriften bevat met betrekking tot deskundigheid,maar ook met betrekking tot vakbekwaamheid. De
derde in dit onderdeel voorgestelde wijziging herstelt een
onjuiste verwijzing.
Artikel 2:58
1. De Autoriteit Financiële Markten
op aanvraag een vergunning als
in artikel 2:55, eerste lid, indien
vrager aantoont dat zal worden
aan het bepaalde ingevolge:
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verleent
bedoeld
de aanvoldaan

a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur; en
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het het tweede en vierde lid van
artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde
lid van artikel 4:11, of e, met betrekking tot
het tweede lid van artikel 4:15, indien de
aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die de in het eerste lid bedoelde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
aanbieden van beleggingsobjecten indien de aanvrager
aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in de
onderdelen a tot en met e zal worden voldaan. Het betreft
eisen die preventief worden getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële onderneming de markt betreedt. Hiermee
wordt ten opzichte van de huidige wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt
in de plaats van artikel 11, eerste lid, van de Wfd. Met de
zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat op het
moment van vergunningverlening nog niet aan (sommige)
vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld
omdat de financiële onderneming nog in de oprichtingsfase
zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden
dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze
eisen “zal” worden voldaan. Met deze formulering wordt
recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening
moet worden “vooruitgekeken” naar de bedrijfsuitoefening –
en dus alle aspecten daarbij moeten worden beoordeeld,
ook die waaraan nog niet kan worden voldaan – terwijl onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen
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en de lopendtoezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met e, wordt verwezen naar de toelichting op de desbetreffende artikelen.
De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in
de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft
aan de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt
geregeld welke ingevolge de wet geregelde eisen ook
vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van de Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die (rechts)persoon, redelijkerwijs niet
kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan
de doeleinden die de wetgever met het geven van dat
voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn,
maar waaraan het wenselijk is om tegemoet te komen, kan
de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.5.2. Vrijstelling
Artikel 2:59
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:55, eerste
lid, met dien verstande dat in ieder geval
worden vrijgesteld de aanbieders van beleggingsobjecten voorzover die beleggingsobjecten worden aangeboden voor
een nominaal bedrag per beleggingsobject van ten minste € 100 000.207 208
207

208

Volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb 2011, nr 306, enig
artikel, lid 2) treedt dit het gestelde vanaf “met dien verstande
dat” in werking op 1 januari 2012 (red.).
Aanbieders die zijn vrijgesteld van de Wft vallen wel onder de
Wet handhaving consumentenbescherming voor wat betreft
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2. Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van
artikel 2:58, eerste lid.
3. Indien aan een vrijstelling als bedoeld in
het eerste lid het voorschrift wordt verbonden dat bij een aanbod, en in reclameuitingen en documenten waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld,
wordt vermeld dat de vrijgestelde activiteit
niet vergunningplichtig is ingevolge deze
wet, wordt deze vermelding gedaan op
door de Autoriteit Financiële Markten vast
te stellen wijze.209
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van het de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om beleggingsobjecten aan te
bieden en van de vergunningeisen. De bepaling dat aan
een vrijstelling voorschriften en beperkingen mogen worden
gesteld, wordt niet overgenomen, omdat het inherent aan
de bevoegdheid van de minister om vrijstellingen te regelen
is dat in een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen worden geregeld.
Door in het tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk”
op te nemen, kan de vrijstelling beperkt worden tot een of
meer in artikel 2:58, eerste lid, genoemde of daarop gebaseerde bepalingen.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Wanneer een beroep wordt gedaan op een vrijstelling van
het verbod op het zonder vergunning aanbieden van beleggingsobjecten of van rechten van deelneming in een
beleggingsinstelling, moet dit op grond van de Vrijstellingsregeling Wft bij het aanbod, in reclame-uitingen en in informatiedocumenten worden vermeld. Momenteel gelden
daarvoor nog geen vormvoorschriften. Voorgesteld wordt
om aan artikel 2:59 Wft een lid toe te voegen op grond
waarvan de AFM de wijze van vermelden vaststelt. Hieronder wordt zowel de inhoud als de vorm van de vermelding
verstaan. Het ligt in de rede dat de AFM hier invulling aan
geeft door het vaststellen van een model.
Kamerstuk 32.036, nr. 18
De afgelopen jaren zijn talrijke voorbeelden geweest van
malafide beleggingsproducten, zoals Palm Invest, Golden
Sun Resorts en Easy Life. Onder meer door gebruik te
maken van de € 50 000 grens voor de vergunningplicht
hebben zij vele consumenten weten te duperen. Beleggingsobjecten die worden aangeboden voor een nominaal
bedrag per beleggingsobject van ten minste € 50 000 zijn
namelijk vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanbieden van beleggingsobjecten en vallen derhalve buiten
het toezicht. Hetzelfde geldt voor degenen die rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden voor
zover die rechten van deelneming slechts kunnen worden
verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 50
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het aanbieden aan consumenten (red.).
Volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb 2011, nr 306, enig
artikel, lid 2) treedt dit nieuwe lid 3 in werking op 1 januari
2012 (red.).

192

marktoegang
000 per deelnemer of voor zover die rechten een nominale
waarde per recht hebben van ten minste € 50 000.
De € 50 000 grens is afkomstig uit de Prospectusrichtlijn
(2003/71/EG) die de grens voorschrijft voor het aanbieden
van effecten aan het publiek. Ten behoeve van een gelijk
speelveld is in Nederland gekozen om de grens ook toe te
passen bij het aanbieden van beleggingsobjecten en rechten van deelneming in beleggingsinstellingen.
Deze grens van € 50 000 wordt te laag geacht om te voorkomen dat niet-professionele beleggers toch in van toezicht
vrijgestelde producten beleggen. Het is derhalve wenselijk
dat deze grens wordt verhoogd tot € 100 000, voor beleggingsobjecten, beleggingsinstellingen en effecten..Deze
wijziging voorziet daarin en zal niet in werking treden voordat de herziene Prospectusrichtlijn, die de € 100 000 grens
voor het aanbieden van effecten aan het publiek zal bevatten, is gepubliceerd.
De artikelen zullen bij koninklijk besluit in werking treden.
De beoogde inwerkingtreding van deze artikelen is uiterlijk
1 januari 2012. Mocht deze datum niet worden gehaald,
dan zal ik de Tweede Kamer hier uiterlijk 1 maand van te
voren per brief over informeren.
Kamerstuk 32.036 Nr. 19
De heer Irrgang (SP): […] Een heel belangrijk punt is dat in
Nederland een inleg boven de € 50 000 in een beleggingsinstelling niet onder toezicht staat. Dat is de afgelopen
jaren vele malen fout gegaan; denk aan Easy Life en Golden Sun Resorts. Telkens wordt er misbruik gemaakt van
de vrijstelling bij een inleg boven de € 50 000. In Europa
wordt gesproken over een wijziging van de Prospectusrichtlijn, maar die gaat over de prospectus voor aandelen. De
grens voor de vergunningsplicht kunnen wij zelfstandig
verhogen, bij voorkeur samen met een wijziging van de
Europese richtlijn. Er wordt gesproken over een verhoging
tot € 100 000, naar verluidt. Dat is het laatste wat wij hebben vernomen. De regering is voorstander van minimaal
een verdubbeling, dus minimaal € 100 000. Ik heb samen
met mevrouw Blanksma een amendement ingediend om de
grens voor de vergunningsplicht te verhogen tot € 100 000.
De Prospectusrichtlijn is daarvoor geen belemmering, want
die gaat over de prospectus en niet over de vergunningsplicht. Daarmee lopen wij vooruit op de wijziging van de
Prospectusrichtlijn, want de grens voor die richtlijn kan
uiteraard pas worden gewijzigd wanneer de richtlijn is
gewijzigd. Wat is de laatste stand van zaken daarvan?
De heer Van Vliet (PVV): Naar aanleiding van de reclameuitingen en het wildwestbordje was mijn vraag waarom de
grens van € 50 000 niet meteen is verhoogd, maar ik begrijp van de collega’s Irrgang en Blanksma dat de Kamer er
iets aan wil doen. Ik zal dat welwillend bekijken.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): Wij zullen een
amendement voorstellen. Er is nu een vrijstelling tot € 50
000, ervan uitgaande dat mensen die € 50 000 of meer te
besteden hebben niet onder het toezicht hoeven te vallen.
Het tegendeel blijkt waar te zijn. Instellingen als Palm Invest en Easy Life hebben de afgelopen jaren echt misbruik
gemaakt van deze grens. Ik weet dat iedere grens discutabel is, maar het lijkt ons verstandig om iets meer bescherming te bieden aan mensen met een belegd vermogen van
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boven de € 50 000. Wij verhogen de grens naar € 100 000.
Wij zijn ervan op de hoogte dat de Prospectusrichtlijn in
Europees verband nog op € 50 000 staat. Het is de intentie
om ook die te verhogen naar € 100 000. Wij kunnen dat
nationaal natuurlijk niet regelen. Het amendement moet
echter worden gezien als een vooraankondiging van steun
voor een verhoging naar minimaal € 100 000.
De heer Koolmees (D66): Het amendement van SP en
CDA is het eerste teken van vernieuwing bij het CDA. Het
gaat kennelijk heel snel na het afgelopen weekend. De
grens wordt bij € 50 000 gelegd. Dat sluit aan bij de prospectusrichtlijn die Europees wordt gehanteerd. De minister
gaf aan dat die grens wat hem betreft omhoog kan. Zijn
daarover binnen de EU nu andere afspraken gemaakt?
Wat vindt de minister van het amendement?
De heer Irrgang (SP): Ik ben benieuwd of het nieuwe denken ook bij D66 is doorgedrongen. Het tijdperk van deregulering is toch voorbij? Kan het amendement ook op de
steun van de fractie van D66 rekenen?
De heer Koolmees (D66): Ik wacht de reactie van de minister even af. Ik begrijp de grens van € 50 000, want dan
bereik je toch nog een groot deel van de beleggers. Ik kan
mij ook voorstellen dat je iets meer zekerheid wilt bieden
voor de beleggers richting € 100 000. Tegelijkertijd kan ik
niet zo goed inschatten wat dit betekent voor de administratieve lasten en de regulering in EU-verband. Ik sta hier dus
redelijk open in en laat mij graag overtuigen.
De heer Irrgang (SP): Dit is toch een ietwat etatistische
opstelling. Administratieve lasten? Er zijn gewoon ontzettend veel mensen belazerd door clubs als Easy Life, Golden Sun en Palm Invest. Die clubs maakten misbruik van
de € 50 000-grens. Ik zou hopen dat het tot meer administratieve lasten leidt. Die clubs moeten voortaan vertellen
waar het geld blijft. De mensen zijn voortaan gewaarschuwd. Ik mag hopen dat dit behalve tot een open houding ook tot steun van D66 leidt.
De heer Koolmees (D66): Ik begrijp de opmerkingen van de
heer Irrgang, maar daarvoor maken wij die wildwestbordjes
juist. Ze vergroten de transparantie en de mensen worden
gewaarschuwd dat er vanaf € 50 000 een wildwestzone
geldt. De wetgeving is gebaseerd op excessen uit het
verleden. Ik heb al gezegd dat ik het een goed idee vind
omdat het aansluit op onze wens van transparantie. De
grens is echter wel in zekere zin arbitrair en ik wil graag
weten of het aansluit bij EU-regelgeving en of er redenen
zijn om de grens alsnog te verhogen. Als ik daarvan word
overtuigd, stem ik er zeker mee in.
De heer Plasterk (PvdA): Dat geldt ook voor de verhoging
van € 50 000 tot € 100 000. Ik neem aan dat de minister
redenen heeft gehad om eerstgenoemde grens aan ons
voor te leggen. Ik neig ertoe om dat voorstel te volgen,
maar mocht de minister nu zelf ook tot het inzicht komen
dat de grens beter bij € 100 000 kan liggen, dan heb ik de
vraag waarom hij ons eerst de grens van € 50 000 voorstelde. Als hij voorstelt het daarbij maar te laten, dan zal ik
waarschijnlijk op zijn wijsheid varen.
De heer Irrgang (SP): Ook de heer Plasterk wil ik vragen of
dit amendement niet op iets meer sympathie kan rekenen.
Het zal hem bekend zijn dat veel mensen slachtoffer zijn
geworden van de huidige vrijstellingsgrens. Er is misbruik
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van gemaakt. Als wij de mogelijkheid hebben om dat te
verbeteren, zou dat zijn fractie toch moeten aanspreken?
Alleen een wildwestbordje is voor deze categorie consumenten vaak onvoldoende om er niet in te stappen.
De heer Plasterk (PvdA): De wedervraag is natuurlijk waarom de grens dan niet bij € 200 000 of € 400 000 wordt
gelegd. Ik speel de vraag terug naar de minister van Financiën. Hij heeft er kennelijk voor gekozen om de vrijstelling
te beperken tot de bedragen tot en met € 50 000. Dat lijkt
mij vooralsnog redelijk. Ik wil graag zijn motivatie weten.
Als het alleen om het principe gaat dat mensen bescherming verdienen, is er geen reden om die bescherming bij
een ton te laten eindigen.
De heer Irrgang (SP): Hier heeft de heer Plasterk een punt.
Waarom een ton? Waarom niet twee ton? Begrijp ik uit zijn
antwoord dat hij wel geneigd is om de grens te verhogen?
Er zijn nu eenmaal meer mensen met € 50 000 tot € 100
000 overwaarde op hun eigen huis die zo stom zijn geweest om erin te stappen dan mensen met een overwaarde
van twee ton. Ik ben geen principieel tegenstander van een
grens van twee ton, maar in Europa wordt kennelijk gesproken over een grens van € 100 000 in het verlengde van
de prospectusrichtlijn. Dus is ons amendement een logische stap.
De heer Plasterk (PvdA): Het is toch een afweging tussen
de vrijheid van mensen om (gewaarschuwd) te handelen
en het instellen van toezicht. Ik hoor graag de motivatie van
de minister om de grens op € 50 000 te stellen. Mijn uiteindelijk oordeel zal ik mede door zijn advies laten beïnvloeden.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): De voorganger
van de heer Plasterk was voorstander van het optrekken
van de grens om de kwetsbare spaarder beter te beschermen. Het verbaast mij dat de PvdA nu een meer liberaal
standpunt inneemt. Dat strookt niet met het standpunt dat
de PvdA eerder innam.
De heer Plasterk (PvdA): De grens is natuurlijk altijd enigszins arbitrair. Ik wil graag weten waarom de minister ons
voorstelt om de grens bij € 50 000 te leggen.
De heer Huizing (VVD): In aanvulling hierop het volgende.
De voorganger van de heer Plasterk heeft ooit gezegd dat
de rijken van vandaag wellicht de berooiden van morgen
zijn. Het ging er toen om dat mensen die in staat zijn om in
een keer meer dan € 50 000 in te leggen, over het algemeen vermogender zijn en er beter over nadenken. Dat
blijkt helaas niet het geval te zijn. Mijn fractie staat in ieder
geval sympathiek tegenover dit amendement, maar zij
hoort graag wat de minister erover te zeggen heeft voordat
zij definitief ja of nee zegt.
De voorzitter: Wat is uw vraag aan de heer Plasterk?
De heer Huizing (VVD): Mijn opmerking was in aanvulling
op datgene wat mevrouw Blanksma aan de heer Plasterk
vroeg. Dit werd letterlijk gezegd. Juist de PvdA-fractie hield
een pleidooi voor de verhoging van deze grens.
De voorzitter: Mijnheer Plasterk?
De heer Plasterk (PvdA): Ik geloof niet dat mij een vraag
werd gesteld.
De heer Huizing (VVD): Ik zal er een vraag van maken.
Waarom is de heer Plasterk hierin opeens wat terughoudender?
De heer Plasterk (PvdA): Nu wordt hij mooi! CDA-minister
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De Jager stelt de Kamer voor om de grens op € 50 000 te
stellen. Zonder dat er een motivatie is gekomen van de
regering, ligt er nu in de eerste ronde al een amendement
op tafel. Dat kan, maar ik ben benieuwd naar de opvatting
van de regering voordat ik mijn mening over dat amendement geef. Of de CDA-minister en de CDA-woordvoerder
op dezelfde lijn zitten, zal zo blijken.
De voorzitter: De minister zal de Kamer zo dadelijk opheldering hierover verschaffen. Dat doet hij na een korte
schorsing.
De vergadering wordt van 10.33 uur tot 10.50 uur geschorst.
Minister De Jager: […] Tot slot ga ik in op het ingediende
amendement van de leden Blanksma, geboren Van den
Heuvel, en Irrgang. Een paar dingen zijn hierbij belangrijk
ter afweging. Nederland heeft door zijn lobby in Europa
weten te bereiken dat het grensbedrag wordt verdubbeld
naar € 100 000 voor alle drie de categorieën, te weten
beleggingsinstellingen, beleggingsobjecten en effecten.
Doordat de grens in Europa wordt verlegd van € 50 000
naar € 100 000 voor alle drie de categorieën, ontstaat er
ook een gelijk speelveld. Dat is niet alleen belangrijk voor
aanbieders, voor de financiële sector en voor bijvoorbeeld
administratieve lasten. Ook vanuit oogpunt van consumentenbescherming is het belangrijk dat die drie gelijk opgaan.
Wij kunnen nu wettelijk wel voor twee categorieën, namelijk
beleggingsinstellingen en beleggingsobjecten, de grens
verhogen conform het amendement – dat kan juridisch –
maar materieel bereiken we daarmee niet wat we willen
bereiken. Sterker nog, er is een risico dat we wat betreft
consumentenbescherming juist het tegenovergestelde
bereiken. Het is namelijk mogelijk om van een beleggingsinstelling in een aantal gevallen een effect te maken, dat
vervolgens niet meer valt onder de grens van € 100 000,
maar onder die van € 50 000.
Aan consumenten proberen we natuurlijk een eenduidige
boodschap te geven, ook met het wildwestbordje, dat overigens wel snel kan worden geregeld. Dat wildwestbordje
kunnen we overal opplakken, ook op allerlei producten uit
het buitenland. Het gevaar is dat er voor eenzelfde product
van bijvoorbeeld € 80 000 nog een tijdlang twee mogelijke
regimes naast elkaar gaan leven. Als wij de grens nu niet
hadden verlegd van € 50 000 naar € 100 000, dan hadden
we ernaar kunnen kijken, want ik deel de wens van de
Kamer helemaal. Ik sta sympathiek tegenover de wens om
van € 50 000 naar € 100 000 te gaan. Dat is ook de reden
waarom wij dat in Europa hebben bepleit. Voor die nieuwe
richtlijn met de grens van € 100 000 hebben wij hard gestreden. Die komt waarschijnlijk eind dit jaar uit. Daar staat
achttien maanden implementatietijd voor, maar als het
mevrouw Blanksma en de heer Irrgang helpt, zou ik de
implementatie naar voren kunnen trekken. We mogen
namelijk al eerder implementeren.
Het voordeel daarvan zou zijn dat we materieel meer doen
dan volgens het amendement, omdat we dan alle drie de
categorieën tegelijkertijd optrekken. Daardoor zitten consumenten niet een aantal maanden in een verwarrende
situatie waarin € 80 000 kan zijn vrijgesteld óf niet. Ik weet
niet of het vanuit oogpunt van consumentenbescherming
verstandig is dat een product wordt omgekat naar een
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effect en dan ineens nog wel onder de vrijstelling valt,
terwijl de beleggingsobjecten en beleggingsinstellingen dat
niet doen. Ik noem bijvoorbeeld teakhout. Dat valt onder
bepaalde omstandigheden wel onder de grens van € 100
000, omdat het in veel situaties een beleggingsobject is.
Het is echter denkbaar dat je van diezelfde teakconstructie
een effect maakt.
Materieel zijn we het helemaal eens. Ik ben het met de
indieners van het amendement, mevrouw Blanksma en de
heer Irrgang, helemaal eens. Maar ik betwijfel of wij er
goed aan doen om voor een stukje van de markt gedurende een aantal maanden een ander regime te laten bestaan.
Stel dat we vanaf 1 april het KB kunnen slaan op deze wet,
dan hebben we voor negen maanden een verschillend
regime en daar heb ik twijfel over. Ik ga echt niet in de
loopgraven liggen en allerlei zware dictums over het amendement uitspreken; de Kamer moet hierover met mij een
verstandige afweging maken. Ik vraag me echter af of het
verstandig is, en ik zou het niet doen, eerlijk gezegd.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): Dat een en
ander nog niet helemaal parallel loopt, was ons bekend.
Stel dat wij nu een amendement indienen waarin we de
ingangstermijn iets verlengen en in ieder geval parallel
laten lopen. Dan gaan we nu wel door met dit amendement, want de wil is er bij iedereen, ook bij het kabinet. Ik
ben blij dat iedereen het omarmt. De vrijwilligheid is er dan
echter van af. Het is dan een amendement met een wat
latere ingangsdatum, gekoppeld aan een richtlijn. Ik handhaaf dan toch het amendement, met deze toelichting erbij.
De heer Irrgang (SP): Ook van mijn kant dank voor de
constructieve opstelling van de minister. Hij werpt in ieder
geval geen bezwaar op. Ik waardeer ook dat Nederland
erin is geslaagd om de grens te verhogen naar € 100 000,
want dat is van ontzettend groot belang. Het risico dat de
minister benoemt bestaat natuurlijk, op zijn minst theoretisch. In nagenoeg alle gevallen waarin het in de afgelopen
jaren fout is gegaan, betrof het echter beleggingsinstellingen. Ik noem het teakhout en het onroerend goed in Dubai.
Of het risico dat de minister benoemt zich dus in die negen
maanden concreet zal voordoen, is nog maar de vraag.
Als de minister verwacht op 1 april het KB van deze wet te
slaan en ook zegt dat hij de Kamer een alternatief biedt,
wanneer verwacht hij dan het KB te slaan voor de algehele
verhoging tot € 100 000? Als de richtlijn namelijk eind dit
jaar komt en we nog een wetsvoorstel moeten bespreken,
vraag ik me af waar de minister het over heeft. Dan hebben
we het al snel over veel meer dan negen maanden en dan
kies ik, alles afwegende, toch voor dit amendement. Maar
dat zal ik dan met mijn collega-indiener moeten bespreken.
Minister De Jager: We kunnen elkaar scherp houden hierin.
We kunnen in de volgende Wft-wijzigingswet de richtlijnimplementatie laten meelopen. Zeker dit onderdeel van die
richtlijn is namelijk niet zo’n heel zware richtlijnimplementatie, en als de richtlijn is gepubliceerd kunnen we dat dus
ook doen. Daardoor moet 1 januari 2012 absoluut haalbaar
zijn.
Wij zouden ook elkaar scherp kunnen houden. De heer
Irrgang zei terecht dat er enorm veel regelgevingstrajecten
op deze Kamer afkomen in het kader van het toezicht. Ik
kan mij voorstellen dat wij in het inwerkingtredings-KB
stoppen dat, als blijkt dat 1 januari 2012 ver uit het zicht
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blijft, de Kamer vervolgens tegen mij zegt: sla dat KB dan
maar, want er is enorm veel vertraging en wij vinden het op
dit moment toch noodzakelijk om dit te doen. Dat betekent
inwerkingtreding per KB voor de beleggingsobjecten en
beleggingsinstellingen. Vervolgens gaan wij ervoor dat ze
alle drie tegelijkertijd per 1 januari 2012 worden ingevoerd.
Dat is de meest wenselijke situatie, zowel voor de toezichthouder als voor de consumentenbescherming en de aanbieders. Op die manier houden wij elkaar scherp en kan de
situatie zich niet voordoen dat je heel lang aan het vertragen bent. Dan zou ik minder bezwaar hebben tegen het
amendement. Zoals het er nu ligt, moet ik het ontraden.
Maar als dit kan, heb ik er minder bezwaar tegen.
De heer Plasterk (PvdA): Ik wil nu toch graag helderheid
krijgen. De minister zegt dat hij de intentie van de indieners
van dit amendement volledig deelt. Het kan natuurlijk niet
zo zijn dat een amendement wordt ontraden, terwijl tegelijkertijd de intentie volledig wordt gedeeld. Dat zullen wij
moeten ophelderen. Over het amendement zoals het er nu
ligt, zegt de minister: ik zou het niet doen. Ik hoor dat als
het ontraden van dit amendement. Stel dat het amendement zou worden bijgesteld, dan ben ik benieuwd naar het
oordeel van de minister over het bijgestelde amendement.
Het alternatief is dat het amendement wordt ingetrokken en
dan hoor ik dat graag. Nogmaals, het is onwenselijk voor
mijn oordeel over een al dan niet bijgesteld amendement
dat er enige schimmigheid over is.
Minister De Jager: Ik steun inderdaad de intentie van het
amendement, maar het zou voor alle drie de categorieën
tegelijkertijd moeten gebeuren. Ik steun de verhoging van €
50 000 naar € 100 000. Daarvoor heb ik mij samen met
mijn mensen ook sterk gemaakt in Europa. Wij hebben die
grens omhoog gekregen en er komt een richtlijn aan met
die verdubbeling.
Dat bedoel ik met de intentie van het amendement. Maar ik
zie ook het gevaar dat je een deel regelt. Ik zie ook dat het
te overbruggen verschil een x aantal maanden zal zijn, als
wij in staat zouden zijn om die nieuwe richtlijn snel te implementeren en per 1 januari 2012 te laten ingaan. Dat
heeft dan mijn grote voorkeur, maar ik luister ook naar het
bezwaar van de heer Irrgang: gaat er niet te veel vertraging
ontstaan? Daarom probeer ik constructief met de Kamer
mee te werken. Ik kan mij voorstellen dat wij de procedure
volgen die mevrouw Blanksma net heeft geschetst met het
inwerkingtredings-KB en dat wij elkaar scherp houden op
de implementatie van de richtlijn. Als het amendement in
die zin wordt gewijzigd, heb ik er inderdaad geen moeite
meer mee en laat ik het oordeel aan de Kamer over.
De heer Plasterk (PvdA): Maar dan gaat het in feite nergens meer over.
De voorzitter: Geeft dit nog aanleiding voor de indieners om
hierop te reageren?
De heer Irrgang (SP): Ik denk dat het goed is om even te
schorsen, zodat wij kunnen overleggen.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Minister De Jager: Voorzitter. Gelet op datgene wat ik
zonet heb gezegd over het amendement van mevrouw
Blanksma geboren Van der Heuvel en de heer Irrgang, stel
ik het volgende voor. Indien de leden bereid zijn het amendement in te trekken, kan ik toezeggen dat ik vandaag nog
bij nota van wijziging de wet wijzig conform het amende-
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ment met dien verstande dat dit onderdeel bij inwerkingtredings-KB in werking zal worden gesteld. Het oogmerk
daarvan is dat wij per 1 januari 2012 het totaal via de implementatie van de richtlijn willen regelen. Dan zouden ze
mooi synchroon kunnen samenlopen.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): Wij kunnen
hiermee leven. Misschien kan de minister in de tekst erbij
zetten «uiterlijk 1 januari 2012», zodat dat de uiterlijke
termijn is. Ik heb met de heer Irrgang afgesproken dat wij
dan het amendement op deze gronden intrekken.
De heer Irrgang (SP): Dat klopt. Daarmee hebben wij een
noodvoorziening beschikbaar, mocht het met de volgende
wijzigingswet sowieso niet lukken. Dan is het uiterlijk 1
januari 2012.
Minister De Jager: Ik zal het meteen formeel netjes doen,
want anders kun je al een datum erin zetten in plaats van
«bij inwerkingtredings-KB». Er staat: beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2012. Als zou blijken dat het onverhoopt
niet kan, zal ik een maand van tevoren de Kamer per brief
daarvan op de hoogte stellen. Dan kan de Kamer alsnog
zeggen: het moet toch in werking treden. Qua wetgevingsprocedure is dat iets zuiverder.
De voorzitter: Mevrouw Blanksma-van den Heuvel en de
heer Irrgang wensen het amendement op stuk nr. 17 in te
trekken.
De minister is klaar met zijn beantwoording. Wij hebben
nog ruimte voor een tweede termijn.
De heer Irrgang (SP): Voorzitter. Ik heb niet zoveel meer
voor de tweede termijn. Ik dank de minister voor zijn toezegging dat nu eindelijk wordt opgetreden tegen al die
praktijken waarvan in de afgelopen jaren vele mensen het
slachtoffer zijn geworden. De AFM krijgt nu middelen om
daartegen op te treden. Het is nu 1 januari 2012, maar het
kan mij niet vroeg genoeg zijn.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): Voorzitter. Ik
dank de minister voor de ruimhartige toezegging inzake het
voor ons zo belangrijke amendement om de grens naar €
100 000 op te trekken. Ik hoop dat wij daarmee voorkomen
dat mensen ongekend de dupe worden van praktijken zoals
wij die gezien hebben van Palm Invest en Easy Life. Deze
extra bescherming kan dat voorkomen.
De heer Koolmees (D66): Voorzitter. Ik dank de minister
voor de beantwoording. Ik ben blij dat ik mijn oordeel over
het amendement heb opgeschort tot na de toelichting van
de minister, want het punt is opgelost.
De heer Plasterk (PvdA): Voorzitter. De minister van Financiën stelde voor om de grens bij € 50 000 te laten. Vervolgens kwam er een amendement van zijn partijgenoot om
de grens naar € 100 000 op te trekken. Dat amendement is
ontraden. Daarna is de essentie er uitgehaald, omdat bleek
dat de minister eigenlijk de intentie van de grens van € 100
000 onderschreef. Uiteindelijk is het amendement ingetrokken. Ik ben blij dat mevrouw Blanksma en de heer Irrgang
een project van mijn voorganger Tang zover gebracht
hebben, dat zij hier enthousiast steun aan verlenen. Eind
goed, al goed.
De heer Irrgang (SP): Het is leuk dat de heer Plasterk zo
reageert, maar het was goed geweest als hij een beetje
druk op deze minister had gezet. Uiterlijk 1 januari 2012 is
het geregeld, en er is een noodvoorziening. Ik herinner de
heer Plasterk ook aan oud-minister Bos van Financiën, die
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toen mijn fractie dit ooit voorstelde, reageerde met: komt de
SP nu ook al voor de rijken op? Dat vond ik toen een misplaatste reactie. Het is goed dat deze minister dat niet doet.
Ik hoop dat de heer Plasterk en zijn fractie zullen instemmen met het wetsvoorstel waarmee deze grens wordt
verhoogd naar € 100 000.
De heer Plasterk (PvdA): Ik geef slechts aan dat ik in het
verlengde van mijn voorganger Paul Tang vind dat deze
grens opgetrokken moet worden. Ik ben dus blij dat de
minister zich vandaag door de Kamer, met enthousiaste
steun van mevrouw Blanksma, heeft laten overtuigen. Eind
goed, al goed.
Kamerstuk 32.036, nr. C
De leden van de CDA-fractie steunen de regeling om te
komen tot een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
goedgekeurde vermelding van de vrijstelling van een vergunningsplicht en prospectusplicht. Toch vragen deze
leden zich af of de vermelding op zich voldoende duidelijk
maakt hoe in elk geval het toezicht is geregeld. Zij vragen
de regering of zij met deze leden van mening is dat door
deze wijze van vermelding eigenlijk een onvolledig beeld
wordt opgeroepen.
In antwoord daarop kan ik stellen dat in het algemeen het
van belang is dat duidelijkheid bestaat omtrent een individuele aanbieding. Een consument zal uit het materiaal dat
rond een aanbieding wordt verstrekt moeten kunnen opmaken of de aanbieding wel of niet onder toezicht staat. De
vrijstellingsvermelding zal bijdragen aan het verschaffen
van deze duidelijkheid, doordat de consument in één oogopslag kan zien of de aanbieding wel of niet onder toezicht
van de AFM staat. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van
een symbool in combinatie met een tekst die aangeeft dat
de aanbieding niet onder toezicht staat en vrijgesteld is van
de vergunningplicht dan wel de prospectusplicht. Of de
aanbieder daarnaast meldt in hoeverre hijzélf onder toezicht staat is aan hem, zolang hij maar waarschuwt als de
aanbieding niet onder toezicht staat.
Kamerstuk 32.781, nr. 9
Op grond van artikel 2:59, eerste lid, van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) kan bij ministeriële regeling vrijstelling worden geregeld van artikel 2:55, eerste lid, van de
Wft, met dien verstande dat in ieder geval zijn vrijgesteld de
aanbieders van beleggingsobjecten voor zover die beleggingsobjecten worden aangeboden voor een nominaal
bedrag van ten minste € 100 000. De voorgestelde wijziging van artikel 2:59, eerste lid, van de Wft verduidelijkt dat
aanbieders van beleggingsobjecten, voor zover die beleggingsobjecten worden aangeboden voor een nominaal
bedrag van ten minste € 100 000, niet van rechtswege zijn
vrijgesteld, maar dat die aanbieders worden vrijgesteld,
indien de relevante regels zoals neergelegd in de Vrijstellingsregeling Wft in acht worden genomen. De hiervoor
bedoelde verduidelijking geschiedt door in het eerste lid
van artikel 2:59 van de Wft het woord «zijn» te vervangen
door het woord «worden». Een vergelijkbare wijziging wordt
doorgevoerd in artikel 2:74, eerste lid, van de Wft. Dat lid
ziet op aanbieders van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.
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Afdeling 2.2.6 Aanbieden van krediet
§ 2.2.6.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:60 210
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning krediet aan
te bieden. 211 212 213
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
210

211

212

213

Zie op de AFM website Wanneer heeft u een vergunning
voror crowdfunding nodig?, DNB en AFM geven interpretatie
over crowdfunding en het AFM nieuwsbericht Stappenplan
crowdfunding voor betere consumentenbescherming van 1
mei 2013. Zie ook C.M. Grundman-van de krol, Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje, Ondernemingsrecht, maart
2012, p. 141-142 (red.).
Art. 3, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat ondernemingen die
de juridische eigendom verkrijgen van vorderingen uit hoofde
van overeenkomsten inzake krediet die zij niet zelf als wederpartij zijn aangegaan, zijn vrijgesteld van art. 2:60, lid 1, van
de wet voorover het beheer en de uitvoering van die overeenkomsten krachtens overeenkomst geschiedt door een
kredietbeheerder aan wie het ingevolge de wet is toegestaan
te bemiddelen in krediet of krediet aan te bieden en die kredietbeheerder de informatie, bedoeld in art. 68, Bgfo, verstrekt op de in dat artikel voorgeschreven wijze (red.).
Art. 3a, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat instellingen als
bedoeld in art. 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, zijn vrijgesteld van art. 2:60, lid 1, Wft, voorzover (a) zij
krediet aanbieden ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten aan natuurlijke personen die op het tijdstip van aangaan van de overeenkomst inzake het krediet over geen of
onvoldoende inkomen beschikken om in de noodzakelijke
kosten van bestaan te voorzien danwel uitkeringsgerechtigde
zijn als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; (b) het jaarlijks kostenpercentage van het aangeboden krediet op het tijdstip van
aangaan van de overeenkomst inzake het krediet niet meer
bedraagt dan de helft van de wettelijke rente als bedoeld in
artikel 6:120, lid 1, BW; en (c) zij de natuurlijke personen duidelijk en volledig over hun rechten en plichten met betrekking
tot de overeenkomst hebben geïnformeerd, desgewenst
schriftelijk, alvorens de overeenkomst inzake het krediet aan
te gaan (red.).
Art. 3b, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:60, lid
1, Wft zijn vrijgesteld (a) betaaldienstverleners die voor het
uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener een door
DNB op grond van art. 2:3b Wft verleende vergunning hebben, voorzover zij in Nederland uitsluitend krediet aanbieden
in verband met betaaldiensten als bedoeld in de punten 4, 5
en 7 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten mits is voldaan aan de voorwaarden van artikel 40b van het Bpr; en (b)
betaaldienstverleners met zetel in een andere lidstaat die
voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener
een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning hebben, voorzover zij in Nederland uitsluitend krediet in verband met betaaldiensten als bedoeld in de
punten 4, 5, en 7 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten
aanbieden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten naar Nederland mits is
voldaan aan de voorwaarden van art. 16, lid 3, van de richtlijn
betaaldiensten (red.).
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ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te
beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning krediet aan te bieden. Dit verbod
wordt overgenomen uit artikel 10 Wfd. Het eerste lid onderwerpt het in Nederland verlenen van deze financiële
dienst aan een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan in Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een uitzondering hierop vormen de
financiële diensten die via het internet in een andere lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen met
zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het landvan-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische
handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod tot het aanbieden van krediet, de zogenaamde
zware ontheffingen, overgenomen. De ontheffing wordt op
aanvraag verleend door de vergunningverlenende toezichthouder. Deze ontheffing kan voorwaardelijk, gedeeltelijk
en/of voor bepaalde tijd worden verleend. Aan deze zware
ontheffingen kunnen door de toezichthouder voorschriften
worden verbonden en beperkingen worden gesteld op
gelijke wijze als bij de vergunningsbesluiten het geval is.214
De intrekking kan zowel ambtshalve als op aanvraag geschieden.215 Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling
voorzien.216 Als wettelijke beslistermijn voor verlening van
de ontheffing is een termijn van 13 weken opgenomen. 217
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
214
215
216
217

Zie art. 1:105, lid 1, aanhef en sub d, jo. 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Zie artikel 1:104, lid 3.
Zie artikel 1:102, lid 3.
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worden op eigen verzoek van de houder of bij besluit van
de toezichthouder. Ook hierbij is geen sprake van een
gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
Artikel 2:61
1. Artikel 2:60, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die vergunning
is toegestaan krediet aan te bieden;
b. een door de Nederlandsche Bank op
grond van het Deel Prudentieel toezicht
financiële ondernemingen verleende
verklaring van ondertoezichtstelling
hebben, voorzover het aan hen ingevolge die verklaring is toegestaan krediet aan te bieden; of
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale
Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben.
2. Artikel 2:60, eerste lid, is niet van toepassing op gemeentelijke kredietbanken ten
aanzien waarvan is voldaan aan artikel
4:37, eerste en tweede lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen opgenomen de
vergunningplicht voor het aanbieden van krediet opgenomen. Hierin zijn de financiële ondernemingen opgenomen
die op basis van artikel 14 van de Wfd over een vergunning
van rechtswege beschikken. Dit houdt verband met het
voorstel om de figuur van vergunning van rechtswege niet
op te nemen in dit voorstel, verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting op deze nota van wijziging,
paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die vergunning/verklaring van ondertoezichtstelling is
toegestaan krediet aan te bieden” is in onderdeel a en b
opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitzondering op
het in artikel 2:60 bepaalde verbod slechts geldt indien er
uithoofde van een vergunning op basis van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen of indien er uit hoofde
van een verklaring van ondertoezichtstelling op basis van
het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
aan financiële ondernemingen toegang tot de markt is
verleend om beleggingsobjecten aan te bieden. Voor verzekeraars met een vergunning op grond van het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen betekent de uitzonderingsbepaling dat zij voor het aanbieden van krediet
niet vergunningplichtig zijn, voorzover zij deze activiteiten
ook in het kader van hun vergunning krachtens dit voorstel
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mogen verrichten. Krachtens het zogenaamde verbod op
nevenbedrijf van artikel 3:36 mogen zij alleen werkzaamheden verrichten die voortvloeien uit het verzekeringsbedrijf.
In onderdeel c komt tot uitdrukking dat deze beperking niet
geldt voor banken, omdat voor banken in de Wfd een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
In het tweede lid is bepaald dat het verbod op het aanbieden van krediet niet van toepassing is op gemeentelijke
kredietbanken waarop artikel 4:37 van toepassing is. Zie
ook de toelichting op artikel 4:37.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:62
Artikel 2:60, eerste lid, is niet van toepassing
op financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die:
a. als bank hun bedrijf uitoefenen vanuit een
in Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan krediet aan te bieden;
b. als financiële instelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen
bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is
toegestaan krediet aan te bieden; of
c. als entiteit voor risico-acceptatie of verzekeraar hun bedrijf uitoefenen vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge de afdelingen 2.2.2A, 2.2.3, 2.2.4
of 2.2.4A is toegestaan krediet aan te bieden.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 13, eerst lid,
onderdelen a en c, van de Wfd overgenomen.
Ook hier is de beperking opgenomen “voorzover het aan
hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan krediet aan te
bieden” om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in
artikel 2:60, eerste lid, bepaalde verbod slechts geldt indien
er uit hoofde van een “notificatie” op basis van het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen tot de markt is
verleend om beleggingsobjecten aan te bieden.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:57.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging bewerkstelligt
dat de uitzondering op het verbod om zonder vergunning
krediet aan te bieden wordt uitgebreid tot herverzekeraars
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en entiteiten voor risico-acceptatie die hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten naar Nederland,
voor zover dat aanbieden aan hen is toegestaan ingevolge
de afdelingen 2.2.2A onderscheidenlijk 2.2.4A van de Wft.
Artikel 2:63
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:60, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur; en
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het tweede en vierde lid van artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:11, of e, met betrekking tot
het tweede lid van artikel 4:15, indien de
aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die de in het eerste lid bedoelde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
aanbieden van krediet indien de aanvrager aantoont dat
aan de vergunningeisen als genoemd in de onderdelen a
tot en met f zal worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden getoetst, dat wil zeggen voordat de financiele onderneming de markt betreedt. Hiermee wordt ten
opzichte van de huidige wetten in de vergunningeisen geen
materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de
plaats van artikel 11, eerste lid, van de Wfd. Met de zin-
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snede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat op het
moment van vergunningverlening nog niet aan (sommige)
vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld
omdat de financiële onderneming nog in de oprichtingsfase
zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden
dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze
eisen “zal” worden voldaan. Met deze formulering wordt
recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening
moet worden “vooruitgekeken” naar de bedrijfsuitoefening –
en dus alle aspecten daarbij moeten worden beoordeeld,
ook die waaraan nog niet kan worden voldaan – terwijl onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen
en de lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met f, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen.
De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in
de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft
aan de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt
geregeld welke ingevolge de wet geregelde eisen ook
vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van de Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die (rechts)persoon, redelijkerwijs niet
kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan
de doeleinden die de wetgever met het geven van dat
voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn,
maar waarvaan het wenselijk is om tegemoet te komen,
kan de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 30 658, nr. 5
Het vereiste van deelname aan een stelsel van kredietregistratie was ten onrechte als vergunningeis opgenomen.
Door deze wijziging wordt beter aangesloten bij de Wet
financiële dienstverlening (Wfd).
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de tweede en derde in artikel I, onderdeel III, voorgestelde wijzigingen van artikel 2:58 van de Wft.
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Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.6.2. Vrijstelling
Artikel 2:64
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:60, eerste
lid.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld
van artikel 2:63, eerste lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om krediet aan te bieden en van de
vergunningeisen. De bepaling dat aan een vrijstelling voorschriften en beperkingen mogen worden gesteld, wordt niet
overgenomen, omdat het inherent aan de bevoegdheid van
de minister om vrijstellingen te regelen is dat in een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen worden
geregeld.
Door in het tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk”
op te nemen, kan de vrijstelling beperkt worden tot een of
meer in artikel 2:63, eerste lid genoemde of daarop gebaseerde bepalingen.

Afdeling 2.2.7 Beheren en aanbieden
van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en ICBE’s
Kamerstuk 33 235, nr. 03
De titel van afdeling 2.2.7.wordt aangepast. Deze afdeling
ziet voortaan op het beheren en aanbieden van rechten
van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s.

§ 2.2.7.1. Vergunningplicht en –eisen
voor het aanbieden van rechten van
deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In paragraaf 2.2.7.1. wordt voor beleggingsinstellingen de
toegang tot de Nederlandse markt geregeld. Voor een
beschrijving van de vormen die een beleggingsinstelling
kan aannemen wordt verwezen naar de toelichting op de
begrippen “beleggingsinstelling”, “beleggingsfonds”, “beleggingsmaatschappij” en “instelling voor collectieve belegging in effecten” in artikel 1:1. Daarnaast wordt gewezen op
de reikwijdtebepalingen in de artikelen 1:12, 1:13, 1:14 en
1:17.
Bij de wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
(Wtb) met het oog op modernisering van die wet en implementatie van de UCITS III richtlijn is het systeem van vergunningverlening per beheerder geïntroduceerd.218 Een be-

heerder waaraan een vergunning is verleend verkrijgt daarmee toestemming om – binnen de grenzen van die vergunning – beleggingsinstellingen op de markt te brengen zonder voor die beleggingsinstellingen afzonderlijke vergunningen nodig te hebben.219 De enige uitzondering op dit uitgangspunt betreft het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe-maatschappij die een afzonderlijke beheerder heeft. De beheerder moet op grond van artikel
2:65, tweede lid, voor deze beleggingsmaatschappij over
een aparte vergunning beschikken. Dit volgt uit de richtlijn
beleggingsinstellingen.
Ingevolge artikel 4:42 dienen alle beleggingsfondsen een
onafhankelijke bewaarder te hebben. Een bewaarder is een
rechtspersoon met als enig statutair doel het bewaren van
activa en het administreren van de goederen waar een
belegginginstelling in belegt (zie artikel 4:44, eerste lid). In
beginsel is het toegestaan dat een bewaarder de activa van
meerdere beleggingsinstellingen bewaart. Bepaalde beleggingsfondsen zullen echter op grond van artikel 4:44, tweede lid, een bewaarder moeten hebben die uitsluitend ten
behoeve van dat fonds bewaart.
Beleggingsmaatschappijen hoeven hun activa in beginsel
niet in bewaring te geven aan een onafhankelijke bewaarder. In artikel 4:56 wordt echter als één van de aanvullende
eisen voor icbe's gesteld dat ook de icbe die de rechtsvorm
van beleggingsmaatschappij heeft, een onafhankelijke bewaarder dient te hebben. Dit volgt uit artikel 14, eerste lid,
van de richtlijn beleggingsinstellingen. Het eerste lid van
artikel 4:56 voorziet in de mogelijkheid om daar onder bij
algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden
van af te wijken. Deze voorwaarden vloeien voort uit artikel
14, vierde en vijfde lid, van de richtlijn beleggingsinstellingen.220
Indien (een beheerder van) een beleggingsmaatschappij (al
dan niet icbe), waarop niet de verplichting rust een bewaarder te hebben, uit zichzelf ertoe overgaat om een
bewaarder in te schakelen, dan zijn alle bepalingen die
ingevolge dit voorstel gelden voor een bewaarder van
toepassing op die aan de beleggingsmaatschappij verbonden bewaarder. Dit betekent onder meer dat de personen
die het dagelijks beleid bepalen van de bewaarder aan de
eisen van deskundigheid moeten voldoen, dat de personen
die het beleid (mede) bepalen en de eventuele leden van
toezichthoudende organen van deze bewaarder aan de
eisen met betrekking tot betrouwbaarheid moeten voldoen
en dat tussen de (beheerder van) de beleggingsmaatschappij en de bewaarder een overeenkomst van beheer
en bewaring gesloten moet worden die aan de daarvoor
geldende eisen voldoet. De ratio van de toepasselijkheid
van de regelgeving op de niet-wettelijk verplichte bewaarders is tweeërlei. Ten eerste is het van belang dat deelnemers in een beleggingsmaatschappij met bewaarder een
bescherming wordt geboden die gelijkwaardig is aan die,
welke voor deelnemers in beleggingsfondsen geldt. Ten
tweede dient sprake te zijn van zoveel mogelijk gelijke
concurrentievoorwaarden tussen beleggingsinstellingen
waarvan de activa zijn ondergebracht bij afzonderlijke
bewaarders, ongeacht of dit een verplichting is (beleggings219
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Wet van 16 juli 2005, Stb. 2005, 401.
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Zie ook Kamerstuk 28.998, nr. 3, p. 5.
Zie ook de artt. 17, lid 2 en 3, en 75 Btb 2005.
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fondsen) of een mogelijkheid (beleggingsmaatschappijen).
Het systeem van vergunningverlening aan de beheerder
houdt in dat in een registratiedocument als bedoeld in
artikel 4:48 de informatie wordt opgenomen die bij vergunningverlening noodzakelijk is voor de AFM om een vergunning af te geven en de beheerder in te schrijven in het
register, bedoeld in artikel 1:107. In dit registratiedocument
wordt informatie opgenomen over de beheerder en de
beleggingsinstellingen die hij voornemens is te beheren of
beheert. Afhankelijk van de typen beleggingsinstellingen
zal in het registratiedocument ook informatie over de bewaarders die aan de beleggingsinstellingen (moeten) zijn
verbonden, moeten worden opgenomen.
Een beheerder heeft in dit systeem de mogelijkheid om
voor één, een beperkt of juist een uitgebreider aantal typen
beleggingsinstellingen een registratiedocument over te
leggen. Indien een beheerder voornemens is rechten van
deelneming aan te bieden van beleggingsinstellingen die
onderling sterk op elkaar lijken, dan kan hij volstaan met
een “smaller” registratiedocument dan wanneer hij voornemens is verschillende typen beleggingsinstellingen aan te
bieden. Bij de introductie van een nieuwe, soortgelijke
beleggingsinstelling na vergunningverlening kan de beheerder volstaan met een prospectus over de beleggingsinstelling algemeen verkrijgbaar te stellen en gegevens met
betrekking tot de beleggingsinstelling aan de toezichthouder toe te zenden.221 Het prospectus maakt deel uit van het
aanbod en heeft als doel beleggers te informeren over de
beleggingsinstelling.
De mogelijkheid om bij eerste vergunningverlening een registratiedocument te overleggen dat geschikt is voor meerdere typen beleggingsinstellingen is bijvoorbeeld afhankelijk van de op dat moment aanwezige deskundigheid binnen de beheerder. Een beheerder met een breed productenscala dient immers de deskundigheid van degenen
die zijn dagelijks beleid bepalen aan te tonen op een breder
terrein. Hierbij kan gedacht worden aan opname in het
registratiedocument van een lijst van personen die het
dagelijks beleid bepalen die over de noodzakelijke deskundigheid beschikken. Zodoende zal bij de introductie van
een nieuwe beleggingsinstelling veelal geen toetsing van
de deskundigheid van deze personen nodig zijn. Een beheerder met een beperkt productenscala in het registratiedocument zal bij de introductie van een nieuwe beleggingsinstelling die specifieke deskundigheid vereist het registratiedocument moeten wijzigen en waarschijnlijk wel nieuwe
dagelijks beleidsbepalers met de vereiste deskundigheid
moeten laten toetsen. Hetzelfde geldt voor een beheerder
die bij vergunningaanvraag in het registratiedocument
aangeeft alleen beleggingsmaatschappijen te gaan beheren, doch in een later stadium ook beleggingsfondsen op
de markt wil brengen. Deze beheerder dient de vermelding
van de soorten beleggingsinstellingen in het registratiedocument te wijzigen, gegevens over de bewaarder(s) op te
nemen in het registratiedocument en een overeenkomst
met iedere bewaarder te sluiten. De procedure voor wijziging van het registratiedocument zal conform artikel 38 van
het Btb 2005 op grond van artikel 4:26, derde lid, worden
221

Zie de artt. 4:49 en 4:50.
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geregeld.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het opschrift van paragraaf 2.2.7.1 wordt aangepast. Deze
paragraaf ziet alleen nog op het beheren van beleggingsinstellingen. De vergunningplicht en -eisen met betrekking tot
het beheren van een icbe wordt opgenomen in paragraaf
2.2.7.1a.
Artikel 2:65222 223 224 225 226
222
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Zie ook de Beleidsregel beleggingsinstellingen in een nietaangewezen staat van de AFM (Stcrt. 2006, nr. 251, 27 dec.
2006) (red.).
Zie ook de Beleidsregel teakhoutprojecten van de AFM (Stcrt.
2006, nr. 251, 27 dec. 2006) (red.).
Zie ook de Beleidsregel ondernemen of beleggen van de
AFM (Stcrt. 2010, nr. 11816, 27 juli 2010) (red.).
Zie op de AFM website Wanneer heeft u een vergunning
voror crowdfunding nodig?, DNB en AFM geven interpretatie
over crowdfunding en het AFM nieuwsbericht Stappenplan
crowdfunding voor betere consumentenbescherming van 1
mei 2013. Zie ook C.M. Grundman-van de krol, Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje, Ondernemingsrecht, maart
2012, p. 141-142 (red.).
Artikel VII van de Implementatiewet AIFMD (Stb. 2013, nr.
228) bepaalt onder meer:
1. Artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht is niet
van toepassing op de beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve belegging in effecten, die onmiddellijk voorafgaand aan het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een beleggingsinstelling met zetel in Nederland beheerde waarvan
de rechten van deelneming niet op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden
ingekocht of terugbetaald, indien na 22 juli 2013 geen beleggingen meer worden gedaan.
2. Artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht is niet
van toepassing op de beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve belegging in effecten, die een beleggingsinstelling met zetel in
Nederland beheert:
a. waarvan de rechten van deelneming niet op verzoek
van de deelnemers ten laste van de activa direct of
indirect worden ingekocht of terugbetaald;
b. waarvan de inschrijving door beleggers op rechten
van deelneming voor 22 juli 2011 gesloten is; en
c. die is opgericht voor een periode die uiterlijk 22 juli
2016 afloopt.
Op deze beheerder zijn de artikelen 4:37o, 5:25c en de
paragrafen 4.3.1.4a en 4.3.1.4b van de Wet op het financieel toezicht, van toepassing.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid is artikel 2:65 van
de Wet op het financieel toezicht tot en met 21 juli 2014
niet van toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve
belegging in effecten, die onmiddellijk voorafgaand aan
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn beroep
of bedrijf in Nederland uitoefende en daartoe op grond
van de Wet op het financieel toezicht bevoegd was. Op
deze beheerder van een beleggingsinstelling blijven tot
en met 21 juli 2014 de regels met betrekking tot het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling van toepassing zoals die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
voor een beheerder golden.
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4. Indien de beheerder, bedoeld in het derde lid, voor 22 juli
2014 een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de
Wet op het financieel toezicht aanvraagt, en:
a. indien door de Stichting Autoriteit Financiële Markten
voor 22 juli 2014 op de aanvraag wordt beslist, eindigt, in afwijking van het derde lid, de in dat lid genoemde termijn op de dag waarop de Stichting Autoriteit Financiële Markten beslist op de aanvraag; of
b. indien door de Stichting Autoriteit Financiële Markten
na 22 juli 2014 op de aanvraag wordt beslist,
wordt, in afwijking van het derde lid, de in dat lid genoemde termijn verlengd tot en met de dag waarop de
Stichting Autoriteit Financiële Markten beslist op de aanvraag.
5. Een vergunning die op grond van artikel 2:65, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht voor inwerkingtreding van deze wet is verleend aan een beheerder van
een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor
collectieve belegging in effecten, die zijn beroep of bedrijf
op 22 juli 2014 uitoefent, wordt vanaf die datum gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van
de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel na inwerkingtreding van deze wet luidt.
6. Een vergunning die op grond van artikel 2:65 van de Wet
op het financieel toezicht met betrekking tot instellingen
voor collectieve belegging in effecten is verleend wordt
vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in artikel
2:69b van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel na inwerkingtreding van deze wet luidt.
Dit werd in kamerstuk 33 235, nr. 03 als volgt toegelicht:
“Dit artikel bevat overgangsrecht en strekt onder meer tot implementatie van artikel 61 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. De in artikel 61, tweede lid,
van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen omschreven situatie ziet op de periode vóór inwerkingtreding van deze wet. Dat lid behoeft geen implementatie
aangezien overgangsvoorzieningen voor de voornoemde situatie niet nodig zijn.
Het eerste lid strekt tot implementatie van artikel 61, derde lid,
van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het eerste lid regelt dat een beheerder die vóór 22 juli
2013 een closed end beleggingsinstelling beheert waarbij na
22 juli 2013 geen beleggingen worden gedaan, deze beleggingsinstelling mag blijven beheren zonder vergunning uit
hoofde van artikel 2:65 van de Wft zoals dit artikel luidt na inwerkingtreding van deze wet. Indien er na 22 juli 2013 wel beleggingen worden gedaan, gelden het tweede en derde lid.
De in het tweede lid opgenomen overgangsvoorziening strekt
tot implementatie van artikel 61, vierde lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het tweede
lid regelt dat een beheerder die een closed end beleggingsinstelling beheert (onderdeel a), waarvan de inschrijving voor
beleggers op rechten van deelneming in deze beleggingsinstelling vóór 22 juli 2011 gesloten is (onderdeel b) en die zijn
opgericht voor een periode die uiterlijk 22 juli 2016 afloopt
(onderdeel c), deze beleggingsinstelling mag beheren zonder
vergunning uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft, zoals dit
artikel luidt na inwerkingtreding van deze wet. Wel dienen de
voornoemde beheerders te voldoen aan de artikelen over het
jaarverslag en de informatieverplichtingen in de paragrafen
«Informatieverplichtingen voor beheerders betreffende controle of zeggenschap in niet-beursgenoteerde uitgevende instellingen» en «Informatieverplichtingen voor beheerders betreffende controle in uitgevende instellingen» die in deel 4 van
de Wft zijn opgenomen.
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Voor zover een beheerder van een beleggingsinstelling onder
de reikwijdte van het eerste of tweede lid valt en op het moment voor inwerkingtreding van deze wet reeds een vergunning heeft, dient hij er rekening mee te houden dat hij alleen
geen toezichtkosten hoeft te betalen als hij dit kenbaar maakt
bij de toezichthouder zodat hij tijdig uit het register van de
toezichthouder wordt uitgeschreven.
De in het derde lid van artikel IV opgenomen overgangsvoorziening strekt tot implementatie van artikel 61, eerste lid, van
de richtlijn. Het derde lid is van toepassing op beheerders van
beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, die onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet bevoegd zijn om hun beroep of bedrijf in Nederland uit te
oefenen en niet onder de reikwijdte van het eerste of tweede
lid van artikel IV vallen. Het betreft dus niet alleen beheerders
met een vergunning, maar ook beheerders die op grond van
bijvoorbeeld een vrijstelling of uitzondering voorafgaand aan
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in Nederland
bevoegd hun beroep of bedrijf uitoefenden. De overgangsvoorziening regelt dat de vergunningplicht op grond van artikel 2:65 van de Wft, zoals dat artikel na inwerkingtreding van
deze wet luidt, voor een beperkte periode niet van toepassing
is op deze beheerders. De richtlijn schrijft voor dat deze beheerders zich vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet er voor inspannen om aan de nieuwe regels te voldoen in
de fase voordat ze een vergunning hebben.
Op de in het derde lid genoemde beheerders blijven de regels
met betrekking tot het aanbieden van deelnemingsrechten in
een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een
beheerder golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet. De beheerder kan de op
dat moment geldende vrijstelling of uitzondering blijven gebruiken. Als een beheerder die onmiddellijk voorafgaand aan
inwerkingtreding van deze wet gebruik maakte van een vrijstelling of uitzondering na inwerkingtreding van deze wet vergunningplichtige activiteiten gaat verrichten, moet voor die activiteiten een vergunning worden aangevraagd op grond van
artikel 2:65 van de Wft zoals dat artikel na inwerkingtreding
van deze wet van toepassing is.
In het vierde lid wordt afgeweken van de termijn bedoeld in
het derde lid. Het gaat hierbij om de situatie waarbij de beheerder bedoeld in het derde lid uiterlijk 21 juli 2014 een vergunning aanvraagt. De termijn loopt dan vanaf het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet tot en met de dag waarop de
AFM op de vergunningaanvraag beslist. Als de AFM voor 22
juli 2014 op de aanvraag beslist eindigt de termijn dus eerder
dan 22 juli 2014, als de AFM na 22 juli 2014 op de aanvraag
beslist eindigt de termijn dus later dan 22 juli 2014. Als een
beheerder al tussen 22 juli 2013 en 22 juli 2014 gebruik wil
maken van een Europees paspoort, is het zaak om tijdig een
vergunning aan te vragen.
Het vijfde lid van artikel IV regelt dat een beheerder van een
beleggingsinstelling, niet zijnde een icbe, waaraan voor de
inwerkingtreding van deze wet een Wft-vergunning is verleend voor het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, vanaf 22 juli 2014 wordt
geacht te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, zoals dat artikel luidt na inwerkingtreding
van deze wet. De beheerder, die zijn beroep of bedrijf op die
datum uitoefent, behoeft dus geen nieuwe Wft-vergunning
aan te vragen om vanaf 22 juli 2014 aan artikel 2:65 van de
Wft te voldoen.
Het zesde lid van artikel IV regelt dat vergunningen die voor
inwerkingtreding van deze wet zijn verleend op grond van artikel 2:65 van de Wft worden aangemerkt als vergunningen
die op grond van het nieuwe artikel 2:69b van die wet zijn ver-
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Het is verboden een Nederlandse beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling in Nederland227 aan te bieden of als Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling een
beleggingsinstelling te beheren of rechten
van deelneming in een beleggingsinstelling
aan te bieden: 228 229

227
228

leend, voor zover het vergunningen betreffen met betrekking
tot instellingen voor collectieve belegging in effecten. Inhoudelijk vindt geen wijziging plaats bij de vergunning met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Het zevende lid strekt tot implementatie van artikel 61, vijfde
lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het zevende lid bepaalt dat, indien een bank optreedt als bewaarder, de AFM kan bepalen dat artikel 4:37h,
eerste lid, tot 22 juli 2017 buiten toepassing blijft. Verder blijven de artikelen met betrekking tot de bewaarder in de Wft
wel van toepassing op deze bewaarder.” (red.).
Zie ook de Beleidsregel actief zijn in Nederland van de AFM
(Stcrt. 2006, nr. 251, 27 dec. 2006) (red.).
Artikel VII van Stb. 2013, nr. 228 (Implementatiewet AIFMD)
geeft het overgangsrecht voor deze bepaling. Dit luidt als
volgt:
1. Artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht is niet
van toepassing op de beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve belegging in effecten, die onmiddellijk voorafgaand aan het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een beleggingsinstelling met zetel in Nederland beheerde waarvan
de rechten van deelneming niet op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden
ingekocht of terugbetaald, indien na 22 juli 2013 geen beleggingen meer worden gedaan.
2. Artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht is niet
van toepassing op de beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve belegging in effecten, die een beleggingsinstelling met zetel in
Nederland beheert:
a. waarvan de rechten van deelneming niet op verzoek
van de deelnemers ten laste van de activa direct of
indirect worden ingekocht of terugbetaald;
b. waarvan de inschrijving door beleggers op rechten
van deelneming voor 22 juli 2011 gesloten is; en
c. die is opgericht voor een periode die uiterlijk 22 juli
2016 afloopt.
Op deze beheerder zijn de artikelen 4:37o, 5:25c en de
paragrafen 4.3.1.4a en 4.3.1.4b van de Wet op het financieel toezicht, van toepassing.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid is artikel 2:65 van
de Wet op het financieel toezicht tot en met 21 juli 2014
niet van toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor collectieve
belegging in effecten, die onmiddellijk voorafgaand aan
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn beroep
of bedrijf in Nederland uitoefende en daartoe op grond
van de Wet op het financieel toezicht bevoegd was. Op
deze beheerder van een beleggingsinstelling blijven tot
en met 21 juli 2014 de regels met betrekking tot het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling van toepassing zoals die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
voor een beheerder golden.
4. Indien de beheerder, bedoeld in het derde lid, voor 22 juli
2014 een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de
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Wet op het financieel toezicht aanvraagt, en:
a. indien door de Stichting Autoriteit Financiële Markten
voor 22 juli 2014 op de aanvraag wordt beslist, eindigt, in afwijking van het derde lid, de in dat lid genoemde termijn op de dag waarop de Stichting Autoriteit Financiële Markten beslist op de aanvraag; of
b. indien door de Stichting Autoriteit Financiële Markten
na 22 juli 2014 op de aanvraag wordt beslist,
wordt, in afwijking van het derde lid, de in dat lid genoemde termijn verlengd tot en met de dag waarop de
Stichting Autoriteit Financiële Markten beslist op de aanvraag.
5. Een vergunning die op grond van artikel 2:65, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht voor inwerkingtreding van deze wet is verleend aan een beheerder van
een beleggingsinstelling, niet zijnde een instelling voor
collectieve belegging in effecten, die zijn beroep of bedrijf
op 22 juli 2014 uitoefent, wordt vanaf die datum gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van
de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel na inwerkingtreding van deze wet luidt.
6. Een vergunning die op grond van artikel 2:65 van de Wet
op het financieel toezicht met betrekking tot instellingen
voor collectieve belegging in effecten is verleend wordt
vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in artikel
2:69b van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel na inwerkingtreding van deze wet luidt.
7. Indien een bank als bedoeld in artikel 4:37k, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht optreedt als bewaarder van een niet-Europese beleggingsinstelling als
bedoeld in die wet, kan de Stichting Autoriteit Financiële
Markten bepalen dat artikel 4:37l, eerste lid, van die wet
tot 22 juli 2017 buiten toepassing blijft.
Dit werd in kamerstuk 33 235, nr. 03 als volgt toegelicht: “Dit
artikel bevat overgangsrecht en strekt onder meer tot implementatie van artikel 61 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het eerste lid strekt tot implementatie van artikel 61, derde lid, van de richtlijn beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen. Het eerste lid regelt
dat een beheerder die vóór 22 juli 2013 een closed end beleggingsinstelling beheert waarbij na 22 juli 2013 geen beleggingen worden gedaan, deze beleggingsinstelling mag blijven
beheren zonder vergunning uit hoofde van artikel 2:65 van de
Wft zoals dit artikel luidt na inwerkingtreding van deze wet.
Indien er na 22 juli 2013 wel beleggingen worden gedaan,
gelden het tweede en derde lid.
De in het tweede lid opgenomen overgangsvoorziening strekt
tot implementatie van artikel 61, vierde lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het tweede
lid regelt dat een beheerder die een closed end beleggingsinstelling beheert (onderdeel a), waarvan de inschrijving voor
beleggers op rechten van deelneming in deze beleggingsinstelling vóór 22 juli 2011 gesloten is (onderdeel b) en die zijn
opgericht voor een periode die uiterlijk 22 juli 2016 afloopt
(onderdeel c), deze beleggingsinstelling mag beheren zonder
vergunning uit hoofde van artikel 2:65 van de Wft, zoals dit
artikel luidt na inwerkingtreding van deze wet. Wel dienen de
voornoemde beheerders te voldoen aan de artikelen over het
jaarverslag en de informatieverplichtingen in de paragrafen
«Informatieverplichtingen voor beheerders betreffende controle of zeggenschap in niet-beursgenoteerde uitgevende instellingen» en «Informatieverplichtingen voor beheerders betreffende controle in uitgevende instellingen» die in deel 4 van
de Wft zijn opgenomen.
Voor zover een beheerder van een beleggingsinstelling onder
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de reikwijdte van het eerste of tweede lid valt en op het moment voor inwerkingtreding van deze wet reeds een vergunning heeft, dient hij er rekening mee te houden dat hij alleen
geen toezichtkosten hoeft te betalen als hij dit kenbaar maakt
bij de toezichthouder zodat hij tijdig uit het register van de
toezichthouder wordt uitgeschreven.
De in het derde lid van artikel IV opgenomen overgangsvoorziening strekt tot implementatie van artikel 61, eerste lid, van
de richtlijn. Het derde lid is van toepassing op beheerders van
beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, die onmiddellijk
voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet bevoegd zijn om hun beroep of bedrijf in Nederland uit te
oefenen en niet onder de reikwijdte van het eerste of tweede
lid van artikel IV vallen. Het betreft dus niet alleen beheerders
met een vergunning, maar ook beheerders die op grond van
bijvoorbeeld een vrijstelling of uitzondering voorafgaand aan
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in Nederland
bevoegd hun beroep of bedrijf uitoefenden. De overgangsvoorziening regelt dat de vergunningplicht op grond van artikel 2:65 van de Wft, zoals dat artikel na inwerkingtreding van
deze wet luidt, voor een beperkte periode niet van toepassing
is op deze beheerders. De richtlijn schrijft voor dat deze beheerders zich vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet er voor inspannen om aan de nieuwe regels te voldoen in
de fase voordat ze een vergunning hebben.
Op de in het derde lid genoemde beheerders blijven de regels
met betrekking tot het aanbieden van deelnemingsrechten in
een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een
beheerder golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet. De beheerder kan de op
dat moment geldende vrijstelling of uitzondering blijven gebruiken. Als een beheerder die onmiddellijk voorafgaand aan
inwerkingtreding van deze wet gebruik maakte van een vrijstelling of uitzondering na inwerkingtreding van deze wet vergunningplichtige activiteiten gaat verrichten, moet voor die activiteiten een vergunning worden aangevraagd op grond van
artikel 2:65 van de Wft zoals dat artikel na inwerkingtreding
van deze wet van toepassing is.
In het vierde lid wordt afgeweken van de termijn bedoeld in
het derde lid. Het gaat hierbij om de situatie waarbij de beheerder bedoeld in het derde lid uiterlijk 21 juli 2014 een vergunning aanvraagt. De termijn loopt dan vanaf het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet tot en met de dag waarop de
AFM op de vergunningaanvraag beslist. Als de AFM voor 22
juli 2014 op de aanvraag beslist eindigt de termijn dus eerder
dan 22 juli 2014, als de AFM na 22 juli 2014 op de aanvraag
beslist eindigt de termijn dus later dan 22 juli 2014. Als een
beheerder al tussen 22 juli 2013 en 22 juli 2014 gebruik wil
maken van een Europees paspoort, is het zaak om tijdig een
vergunning aan te vragen.
Het vijfde lid van artikel IV regelt dat een beheerder van een
beleggingsinstelling, niet zijnde een icbe, waaraan voor de
inwerkingtreding van deze wet een Wft-vergunning is verleend voor het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, vanaf 22 juli 2014 wordt
geacht te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, zoals dat artikel luidt na inwerkingtreding
van deze wet. De beheerder, die zijn beroep of bedrijf op die
datum uitoefent, behoeft dus geen nieuwe Wft-vergunning
aan te vragen om vanaf 22 juli 2014 aan artikel 2:65 van de
Wft te voldoen.
Het zesde lid van artikel IV regelt dat vergunningen die voor
inwerkingtreding van deze wet zijn verleend op grond van artikel 2:65 van de Wft worden aangemerkt als vergunningen
die op grond van het nieuwe artikel 2:69b van die wet zijn verleend, voor zover het vergunningen betreffen met betrekking
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a. zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit
Financiële Markten verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of
b. indien het een beleggingsmaatschappij
betreft die geen aparte beheerder heeft,
zonder dat de beleggingsmaatschappij
een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning heeft.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de vergunningplicht van artikel 4, eerste
en tweede lid, van de Wtb overgenomen.
In het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt bepaald dat
het aanbieden van een deelnemingsrecht in een beleggingsinstelling alleen is toegestaan indien de beheerder
van de beleggingsinstelling over een vergunning beschikt.230
Uit het eerste lid, aanhef en onderdeel b, volgt dat een
beleggingsmaatschappij die niet door een aparte beheerder
wordt beheerd zelf een vergunning dient te hebben. Uit de
formulering van het eerste lid, onderdeel a, volgt dat een
beleggingsfonds altijd een beheerder heeft. Een beleggingsmaatschappij is alleen in het geval van artikel 4:58
verplicht een beheerder te hebben. Indien een beleggingsmaatschappij een beheerder heeft, dient deze over een
vergunning te beschikken ongeacht de vraag of het gaat
om een verplichte beheerder.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wtb, omdat het verlenen van vergunningen aan in Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een uitzondering hierop vormen de
financiële diensten die via het internet in een andere lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen met
zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het landvan-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische
handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17. In de Wet effectenhandel (voorloper van de
Wtb en de Wte 1995) is het element “vanuit Nederland”
destijds opgenomen om te voorkomen dat Nederland als
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tot instellingen voor collectieve belegging in effecten. Inhoudelijk vindt geen wijziging plaats bij de vergunning met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Het zevende lid strekt tot implementatie van artikel 61, vijfde
lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Het zevende lid bepaalt dat, indien een bank optreedt als bewaarder, de AFM kan bepalen dat artikel 4:37h,
eerste lid, tot 22 juli 2017 buiten toepassing blijft. Verder blijven de artikelen met betrekking tot de bewaarder in de Wft
wel van toepassing op deze bewaarder.” (red.).
Zie ook de Beleidsregel aanbieden beleggingsinstellingen
onder verschillende namen van de AFM (Stcrt. 2006, nr. 251,
27 dec. 2006) (red.).
Zie ook de toelichting op onderdeel b van het begrip “aanbieden” in artikel 1:1.
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vestigingsland zou worden gebruikt voor het benaderen
van buitenlandse beleggers.231 Gelet op ontwikkelingen die
de Nederlandse effectenregelgeving sinds die tijd heeft
doorgemaakt, lijkt Nederland niet meer aantrekkelijk als
toevluchtsoord om de effectenregelgeving in andere landen
te ontduiken.
De dubbele vergunningplicht voor icbe-maatschappijen van
artikel 4, tweede lid, van de Wtb is opgenomen in artikel
2:65, tweede lid. De relatie tussen artikel 2:65, eerste en
tweede lid, wordt tot uitdrukking gebracht door de formulering “Onverminderd het derde lid,”. Deelnemingsrechten
in een icbe-maatschappij die een aparte beheerder heeft,
mogen derhalve pas worden aangeboden als de beheerder
de vergunningen, bedoeld in artikel 2:65, eerste én tweede
lid, heeft. In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Wtb
wordt voorgesteld deze vergunning aan de beheerder te
laten verlenen. Dit betekent dat de beheerder de vergunning ten behoeve van de icbe-maatschappij zal moeten
aanvragen. Het is vervolgens ook de beheerder die met
inachtneming van artikel 1:13, eerste lid, ervoor dient te
zorgen dat de door hem beheerde icbe-maatschappij aan
de verplichtingen van deze wet voldoet.
De relatie tussen de vergunningplicht van artikel 2:65 en de
vergunningeisen van de artikelen 2:67, 2:68 en 2:69 is als
volgt. Bij de aanvraag van een vergunning voor een beheerder als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, zal moeten worden aangetoond dat de beheerder en de eventuele bewaarder(s) voldoen aan de in
artikel 2:67, eerste lid, opgenomen eisen. Indien een beheerder tevens icbe’s wil beheren dan zal in aanvulling
daarop op grond van artikel 2:67, tweede lid, moeten worden aangetoond dat de beheerder voldoet aan de aldaar
opgenomen extra eisen. Vervolgens kan de beheerder op
grond van die vergunning icbe-beleggingsfondsen op de
markt brengen. Indien de beheerder echter icbe-maatschappijen op de markt wenst te brengen, zal voor elke
icbe-maatschappij de vergunningprocedure van artikel
2:65, tweede lid, moeten worden doorlopen en worden
aangetoond dat aan de vergunningeisen van artikel 2:69,
eerste lid, zal worden voldaan.
Bij aanvraag van een vergunning voor een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder als bedoeld in
artikel 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel b, zal moeten
worden aangetoond dat de beleggingsmaatschappij en de
eventuele bewaarder voldoen aan de in artikel 2:68, eerste
lid, opgenomen eisen. Indien het een icbe-maatschappij
zonder aparte beheerder betreft dan zal in aanvulling daarop op grond van artikel 2:68, tweede lid, moeten worden
aangetoond dat de icbe-maatschappij en de eventuele
bewaarder voldoen aan de aldaar opgenomen extra eisen.
De bevoegdheid om van de verbodsbepaling een ontheffing te verlenen is niet overgenomen uit artikel 14a van de
Wtb, omdat bij nader inzien geen behoefte bestaat aan
deze bevoegdheid.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
In onderdeel a wordt voorgesteld het begrip 'daartoe' weg
te laten, omdat het ten onrechte de reikwijdte van de ver231

Kamerstuk 18.750, nr. 3, p. 8.
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gunning in zou kunnen perken tot het aanbieden van deelnemingsrechten.
In onderdeel b wordt voorgesteld de eerder niet uit artikel
14a Wtb overgenomen ontheffingsbevoegdheid in de wet
op te nemen. In tegenstelling tot wat bij de oorspronkelijke
toelichting van artikel 2:65 is aangegeven, blijkt de toezichthouder in de praktijk toch gebruik te maken van de
ontheffingsbevoegdheid.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
[Voor de parlementaire geschiedenis inzake de “zware”
ontheffing zij verwezen naar de toelichting bij art 2:55
(red).]
Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het verlenen van
een «zware» ontheffing niet langer van toepassing te laten
zijn op het aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten, omdat dit een
in de ICBE Richtlijn232 gereguleerde activiteit is en die
richtlijn geen ruimte biedt voor een «zware» ontheffing.
Voorts wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2:55
Wft.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:65 verbiedt de volgende situaties:
a. het beheren van een Nederlandse beleggingsinstelling
of het aanbieden van rechten van deelneming in Nederland (hierbij maakt het niet uit waar de beheerder is gevestigd);
b. het zijn van Nederlandse beheerder (hierbij maakt het
niet uit waar de beheerder activiteiten verricht).
In deze beide situaties moet in beginsel in Nederland een
vergunning worden aangevraagd. De richtlijn bepaalt dat
beheerders vergunning moeten aanvragen in hun lidstaat
van herkomst. De lidstaat van herkomst is de lidstaat waar
de beheerder zijn statutaire zetel heeft of zijn referentielidstaat.
Het in deze toelichting genoemde onderdeel b is een nieuw
element.
Daarnaast wordt het beheren van een beleggingsinstelling
een vergunningplichtige activiteit. Voorheen sloot de vergunningplicht aan bij het aanbieden van rechten van deelneming in Nederland. Nu de richtlijn echter voorziet in een
zogenaamd «beheerderspaspoort» is het noodzakelijk om
in de verbodsbepaling hierbij aan te sluiten. De activiteiten
van een beheerder zijn opgenomen in bijlage I van de
richtlijn. Hieruit blijkt dat het aanbieden van deelnemingsrechten onderdeel uitmaakt van het beheer van beleggingsinstellingen. Zoals uit de toelichting bij de definitie van
beheren van een beleggingsinstelling blijkt verricht een
beheerder in ieder geval het risicobeheer en portfoliomanagement van de beleggingsinstelling. Daarnaast kan de
beheerder andere typische beheerderwerkzaamheden
zoals administratie en aanbieden. Met de vergunning om te
beheren kan dus ook worden aangeboden. Aanbieden is
232

Richtlijn 85/611/EEG van 20 december 1985 (PB L 375 van
31.12 1985, blz. 3), gewijzigd bij onder meer Richtlijn
2001/107/EG («Richtlijn Beheermaatschappijen») van 21 januari 2002 (PB L 41 van 13.2 2002, blz. 20) en Richtlijn
2001/108/EG («Productrichtlijn») van 21 januari 2002 (PB L
41 van 13.2 2002, blz. 35).
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een werkzaamheid die deel uitmaakt van de werkzaamheden die de beheerder met vergunning mag verrichten. Er
zijn geen vergunningen voor separate activiteiten. De verbodsbepaling ziet echter zowel op het beheren van een
beleggingsinstelling met zetel in Nederland als het aanbieden van rechten van deelneming in Nederland. Immers, het
is mogelijk om vanuit een andere lidstaat of een staat die
geen lidstaat is rechten van deelneming in Nederland aan
te bieden zonder een beleggingsinstelling in Nederland te
beheren. Ook hiervoor moet een vergunningplicht gelden.
De uitzonderingen op de vergunningplicht zijn het zogenaamde «beheerderspaspoort» waarmee een beheerder
vanuit een andere lidstaat of een derde land in Nederland
een beleggingsinstelling kan beheren, en het «instellingenpaspoort» waarmee deze beheerders in Nederland deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen met zetel buiten
Nederland mogen aanbieden. Het tweede lid van artikel
2:65 zag op beheerders die een vergunning behoeven ten
behoeve van icbe’s die beleggingsmaatschappijen zijn. Dit
lid is dan ook verplaatst naar het nieuwe artikel 2:69b. Het
derde lid gaf aan de AFM de mogelijkheid om ontheffing te
verlenen van de vergunningplicht en de gedragsregels uit
deel 4 van de wet, indien de aanvrager aantoonde dat de
belangen die de wet beoogt te beschermen anderszins
voldoende werden beschermd. Omdat de richtlijn een
dergelijke ontheffingsmogelijkheid niet kent komt dit derde
lid te vervallen. Daarmee komt ook het vierde lid te vervallen dat bepaalde dat het derde lid niet van toepassing was
op het aanbieden van rechten van deelneming in icbe’s.
Artikel 2:66
1. Artikel 2:65 is niet van toepassing op het
aanbieden van rechten van deelneming in
een beleggingsinstelling of het beheren
van een Nederlandse beleggingsinstelling
door een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een door Onze Minister aan te wijzen staat, indien is voldaan aan artikel 2:73. In een door Onze
Minister aan te wijzen staat wordt toezicht
op beheerders van beleggingsinstellingen
uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen
die deze wet beoogt te beschermen. Bij
algemene maatregel van bestuur kunnen
nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze Minister worden ingetrokken.
2. Een besluit tot aanwijzing van een staat
als bedoeld in het eerste lid en de intrekking daarvan worden bekend gemaakt in
de Staatscourant.
3. Artikel 2:65 is niet van toepassing op buitenlandse beheerders van beleggingsinstellingen met zetel in een andere lidstaat
indien aan artikel 2:70 eerste en, indien
van toepassing, tweede lid, is voldaan.
4. [oud] Artikel 2:65 is niet van toepassing op
buitenlandse beheerders van beleggings-

instellingen met zetel in een staat die geen
lidstaat is indien deze beheerders een andere lidstaat als referentielidstaat hebben
en aan artikel 2:70a is voldaan.233
4. Artikel 2:65 is niet van toepassing op buitenlandse beheerders van beleggingsinstellingen met zetel in een staat die geen
lidstaat is indien deze beheerders een andere lidstaat als referentielidstaat hebben
en aan artikel 2:70a, eerste lid, en indien
van toepassing, artikel 2:70a, derde lid, is
voldaan.234
5. Artikel 2:65 is niet van toepassing op een
buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling welke beheerder zetel
heeft in een andere lidstaat, indien aan artikel 2:70a, tweede lid, en indien van toepassing, artikel 2:70a, derde lid, is voldaan.
Voorheen art. 4, Wtb.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In het eerste en tweede lid wordt artikel 17c, eerste lid, van
de Wtb overgenomen. Bij wijziging van de Wtb met het oog
op modernisering van die wet en implementatie van richtlijn
nr. 2001/107/EG en richtlijn nr. 2001/108/EG is de mogelijkheid om staten aan te wijzen waar adequaat toezicht
wordt uitgeoefend op beleggingsinstellingen geïntroduceerd.235 Beleggingsinstellingen die hun zetel in een dergelijke aangewezen staat hebben worden in beperkte mate
aan Nederlands toezicht onderworpen. De Minister van
Financiën kan aan de hand van in een algemene maatregel
van bestuur op te nemen criteria een staat aanwijzen waar
adequaat toezicht wordt gehouden op beleggingsinstellingen.236 Deze criteria zijn thans opgenomen in artikel 81 van
het Btb 2005. Een besluit tot aanwijzing van een staat en
de intrekking van een dergelijk besluit worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling met zetel in een
aldus aangewezen staat is niet vergunningplichtig op voor-

233
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Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het
Europese derdelandenbeleid van de richtlijn treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit
van de Europese Commissie is vereist). Op dat moment blijft
het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale
derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk 22 juli 2018
moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie is vereist).
Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel,
maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.”
(red.).
Art. I, onderdeel J onder 1 van de Wijzigingswet financiele
markten 2015 (Stb. 2014, nr. 472) vervangt het hiervoor opgenomen lid 4 door een nieuw lid 4, waarvan de inwerkingtreding niet is uitgesteld (zoals art. VIII van Stb. 2013, nr. 229
deed) (red.).
Wet van 16 juli 2005, Stb. 2005, 401.
Zie ook Kamerstuk 28.998, nr. 3, p. 8.
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waarde dat aan de notificatieplicht van artikel 2:73 wordt
voldaan. Beleggingsinstellingen met zetel in een aangewezen staat, beheerders van deze beleggingsinstellingen en
de eventueel daaraan verbonden bewaarders staan niet
onder prudentieel toezicht in Nederland. Zie voor de toepassing van de overige regels van dit voorstel op deze
financiële ondernemingen name de artikelen 1:13, tweede
lid, 4:8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 4:12, aanhef en
onderdeel b, en 4:38, tweede lid.
In het derde lid wordt artikel 4, derde lid, onderdeel a, van
de Wtb overgenomen. Deelnemingsrechten in een icbe met
zetel in een andere lidstaat kunnen in Nederland worden
aangeboden zonder dat daarvoor een vergunning benodigd
is.237 Wel dient de beheerder het aanbieden van de deelnemingsrechten in Nederland te notificeren op grond van
de artikelen 2:71 en 2:72. Icbe’s met zetel in een andere
lidstaat, beheerders van deze icbe’s en de eventueel daaraan verbonden bewaarders staan niet onder prudentieel
toezicht in Nederland. Zie voor de toepassing de overige
regels van dit voorstel op deze financiële ondernemingen
de artikelen 4:8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 4:12,
eerste lid, aanhef en onderdeel a, en 4:38, eerste lid.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt het
(onvolledige) begrip instelling voor collectieve belegging in
artikel 2:66, derde lid, van de Wft in overeenstemming
gebracht met de definitie van instelling voor collectieve
belegging in effecten in artikel 1:1 van de Wft.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Op grond van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
kan een icbe-beheerder op basis van de vergunning die
hem conform de richtlijn is verleend in de lidstaat van herkomst zijn werkzaamheden in andere lidstaten uitoefenen,
zowel vanuit een bijkantoor als door middel van het verrichten van diensten. Het betreft het beheren van een icbe, het
aanbieden van rechten van deelneming in door hem beheerde icbe’s, het beheren van individuele vermogens en
de nevendiensten adviseren en bewaarnemen. In artikel
2:65 is bepaald dat het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling in Nederland alleen is
toegestaan indien de beheerder van de beleggingsinstelling
over een vergunning beschikt. Deelnemingsrechten in een
icbe-maatschappij die een aparte beheerder heeft, mogen
pas worden aangeboden als de beheerder de vergunningen, bedoeld in artikel 2:65, eerste en tweede lid, heeft. In
artikel 2:66, derde lid, is bepaald dat deelnemingsrechten in
een icbe met zetel in een andere lidstaat in Nederland
kunnen worden aangeboden zonder dat de beheerder
daarvoor een vergunning voor de desbetreffende icbe hoeft
aan te vragen bij de AFM. Wel dient de beheerder de notificatieprocedure te volgen op grond van artikel 93 van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingenendient de beheerder of de instelling voor collectieve belegging in effecten
een mededeling van de betrokken toezichthoudende instantie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de gegevens
zijn doorgezonden naar de AFM (indien de beheerder met
237

Zie ook Kamerstuk 28.998, nr. 3, p. 7 en 8.
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zetel in een andere lidstaat in Nederland icbe’s wil aanbieden). Omdat dit laatste vereiste niet in de Wft is opgenomen, het betreft immers een verplichting gericht aan de
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, wordt
naar artikel 93, derde lid, van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen verwezen.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het eerste lid wordt aangepast in verband met de minimumvoorwaarden die gelden voor het tijdelijk handhaven
van een nationaal derdelandenbeleid. Artikel 42 van de
richtlijn bepaalt dat voor beheerders van beleggingsinstellingen uit derde landen nog een nationaal derdelandenbeleid kan worden gehandhaafd. Tot dusver was in het aangewezen statenbeleid alleen relevant of de beleggingsinstelling in een derde land was gevestigd. Met de implementatie van artikel 42 is vereist dat de beheerder is gevestigd
in een derde land. Het eerste lid van artikel 2:66 van de Wft
is hierop aangepast.
In het derde lid worden technische aanpassingen aangebracht.
Het nieuwe vierde lid van artikel 2:66 regelt dat de vergunningplicht van artikel 2:65 niet van toepassing is op beheerders met zetel in een andere lidstaat indien de relevante notificatieprocedures zijn doorlopen.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het nieuwe vijfde lid van artikel 2:66 regelt dat de vergunningplicht van artikel 2:65 niet van toepassing is op beheerders met zetel in een staat die geen lidstaat en een
andere lidstaat als referentielidstaat is indien de relevante
notificatieprocedures zijn doorlopen. De notificatieprocedure voor een beheerder met zetel in een derde land en een
andere lidstaat al referentielidstaat treedt pas in werking in
2015. Op dat moment treedt het derdelandenbeleid van de
richtlijn in werking. Artikel 2:66 wordt daarom tweemaal
gewijzigd met verschillende inwerkingtredingmomenten. In
de inwerkingtredingsbepaling van dit voorstel van wet is
bepaald dat dit onderdeel op een bij koninklijk besluit te
bepalen moment inwerking treedt.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
De wijziging in het tweede lid houdt verband met het vervangen van de definitie voor richtlijn 2009/65/EG betreffende icbe’s bij de implementatie van de richtlijn beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen. Deze richtlijn betreffende icbe’s wordt voortaan gedefinieerd als richtlijn
instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
Deze wijziging van artikel 2:66 bepaalt dat het aangewezen
staten beleid ook geldt bij het beheren van een Nederlandse beleggingsinstelling.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Artikel 2:66, derde lid, van de Wft vervalt aangezien dezelfde bepaling al is opgenomen in artikel 2:69b, derde lid, van
de wet. De wijziging van het derde lid (voorheen vierde lid)
van artikel 2:66 Wft houdt verband met het nieuwe tweede
lid van artikel 2:70 (zie onderdeel N), dat van toepassing is
als een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstel-
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ling met zetel in andere lidstaat aan niet-professionele
beleggers deelnemingsrechten wil aanbieden.
De Wet AIFM238 zal op een bij koninklijk besluit te bepalen
moment, een vijfde lid aan artikel 2:66 van de Wft toevoegen. Gelet op de in het onderhavige voorstel opgenomen
vernummering wordt de inhoud van dat lid in onderdeel J
direct na inwerkingtreding als vierde lid vastgesteld. Hierbij
wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt een verwijzing op te nemen naar het nieuwe artikel 2:70a, derde lid,
van de Wft.
Het nieuwe vijfde lid van artikel 2:66 van de Wft (dat het
vijfde lid dat door bovengenoemde implementatiewet wordt
ingevoegd, zal vervangen) regelt tevens dat de vergunningplicht van artikel 2:65 van de Wft niet van toepassing is
op buitenlandse vergunninghoudende beheerders met zetel
in een andere lidstaat die deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
willen aanbieden in Nederland. Indien zij de notificatieplicht,
zoals die in artikel 35 van de richtlijn voor beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen staat beschreven, hebben doorlopen, behoeven zij voor het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers, in een door hen beheerde beleggingsinstelling met
zetel in een staat die geen lidstaat is, geen Nederlandse
vergunning aan te vragen. Op basis van artikel 35, achtste
lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zijn de in bijlage IV, onder h), van de richtlijn
bedoelde regelingen wel onderworpen aan Nederlands
recht en het toezicht van de AFM.
Aangezien het nieuwe vierde en vijfde lid van artikel 2:66
van de Wft verwijzen naar artikel 2:70a van de Wft dat op
een later tijdstip in werking treedt, zullen deze leden ook op
datzelfde latere tijdstip in werking treden. Om die reden zijn
zij in een afzonderlijk wijzigingsonderdeel opgenomen.

gen.239
Artikel 2:66a 240
1. Artikel 2:65 is niet van toepassing op een
Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling:241
a. die rechtstreeks of door middel van
een onderneming waarmee hij is verbonden door een gezamenlijke bedrijfsvoering, een gezamenlijke zeggenschapsuitoefening of een gekwalificeerde deelneming, portefeuilles van
beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa:
1°. niet groter is dan € 100 000 000; of
2°. niet groter is dan € 500 000 000 indien de beleggingsinstellingen geen
gebruik maken van hefboomfinanciering en geen recht tot inkoop of
terugbetaling van rechten van deelneming in de verschillende beleggingsinstellingen kan worden uitgeoefend gedurende een periode van
vijf jaar vanaf het tijdstip waarop de
rechten in de verschillende beleggingsinstellingen voor het eerst zijn
verworven; en
b. indien rechten van deelneming in de
door hem beheerde beleggingsinstelling:
1°. worden aangeboden aan minder dan
honderdvijftig personen;
239

Kamerstuk 33.918, nr. 3
Dit wetsvoorstel bevat verder een wijziging voor beheerders van beleggingsinstellingen uit andere lidstaten die in
Nederland deelnemingsrechten aan niet-professionele
beleggers willen aanbieden. Voorgesteld wordt dat zij niet
opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen. Wel dienen
ze aan te tonen in bezit te zijn van een vergunning in hun
lidstaat van herkomst en dienen ze te voldoen aan de
aanvullende eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden aan niet-professionele beleggers, zoals het verstrekken van essentiële beleggersinformatie.
Daarnaast worden er technische wijzigingen in de Wft
aangebracht die samenhangen met de implementatie van
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellin-
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Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en
enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen
(EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 174)
(Stb. 2013, 228).
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Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en
enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen
(EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 174)
(Stb. 2013, 228).
In de Nieuwsbrief AIFMD van april 2016 schrijft de AFM: “De
meldingen van uitgezonderde AIFM’s worden door de AFM
opgenomen in het register, mits zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:66a, lid 1 en 2 Wft en artikel 2, lid 1 Uitwerkingsverordening AIFM-richtlijn en de aangeleverde stukken
geen vragen oproepen. Bij meldingen van uitgezonderde
AIFM’s moet in het meldingsformulier duidelijk worden aangegeven op grond van welke bepalingen in artikel 2:66a lid 1
en lid 2 Wft de beheerder is uitgezonderd van de vergunningplicht. Combineren of stapelen van voorwaarden in artikel
2:66a lid 1 sub b (onderdelen 1, 2 en 3) Wft is niet mogelijk.”
(red.).
Art. 15, lid 1 van de Vrijstellingsregeling Wft (Stcrt. 2013, nr.
19.608) bepaalt dat Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen als bedoeld in art. 2:66a, lid 1 en 2, vrijgesteld
van de bepalingen van het Prudentieel Deel, m.u.v. art. 3:7,
Wft. , Wft. Art. 15, lid 2 van de Vrijstellingsregeling regelt
daarnaast dat bewaarders van beleggingsinstellingen als bedoeld in art. 2:66a, lid 1, zijn vrijgesteld van de bepalingen
van het Prudentieel Deel, voor zover zij belast zijn met het
bewaren van de activa van die beleggingsinstellingen (red.).
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242

2°. voor zover die rechten slechts kunnen worden verworven tegen een
tegenwaarde van ten minste € 100
000 per deelnemer; of
3°. voor zover die rechten een nominale
waarde per recht hebben van ten
minste € 100 000.
Het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is
niet van toepassing indien rechten van
deelneming uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers.242
De Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling op wie het eerste of tweede lid van toepassing is:
a. meldt dat aan de Autoriteit Financiële
Markten onder gelijktijdige verstrekking van gegevens die nodig zijn om
hemzelf en de door hem beheerde beleggingsinstellingen te identificeren
alsmede van gegevens over de beleggingsstrategieën van de beleggingsinstellingen; en
b. verstrekt periodiek aan de Nederlandsche Bank informatie met betrekking
tot de voornaamste financiële instrumenten waarin hij handelt en de voornaamste risicoposities en de belangrijkste concentraties van de door hem
beheerde beleggingsinstellingen.
De Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die niet meer voldoet aan
het bepaalde ingevolge het eerste lid, onderdeel a, stelt de Autoriteit Financiële
Markten daarvan onverwijld op de hoogte
en vraagt binnen 30 dagen een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 aan. Artikel
2:65 is niet van toepassing op de beheerder die heeft voldaan aan de eerste volzin
tot de dag waarop het besluit op de vergunningaanvraag is genomen.
Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op de Nederlandse beheerder van
een beleggingsinstelling die voldoet aan
het eerste lid, onderdeel a, en die op vrijwillige basis een vergunning als bedoeld
in artikel 2:65 heeft verkregen.
Bij een aanbod van rechten van deelneming in een door een beheerder als bedoeld in het eerste lid beheerde beleggingsinstelling en in reclame-uitingen en
documenten waarin een dergelijk aanbod
in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt,
indien een aanbieding niet uitsluitend aan
professionele beleggers wordt gedaan,
vermeld dat de beheerder niet vergunArt. 15, lid 1 van de Vrijstellingsregeling Wft (Stcrt. 2013, nr.
19.608) bepaalt dat Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen als bedoeld in art. 2:66a, lid 1 en 2, vrijgesteld
van de bepalingen van het Prudentieel Deel, m.u.v. art. 3:7
(red.).
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ningplichtig is ingevolge deze wet en dat
op hem geen toezicht wordt uitgeoefend
op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten
stelt de wijze vast waarop de vermelding
wordt gedaan. De eerste volzin is niet van
toepassing op de beheerder die op vrijwillige basis een vergunning als bedoeld in
artikel 2:65 heeft verkregen.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste tot en
met het zesde lid.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Overweging 17 van de richtlijn bepaalt dat mag worden
aangenomen dat de werkzaamheden van de beheerders
die onder die drempels vallen geen significante gevolgen
hebben voor de financiële stabiliteit, maar dat niet valt uit te
sluiten dat hun geaggregeerde werkzaamheden systeemrisico’s kunnen veroorzaken. Gelet hierop geldt voor die
beheerders geen vergunningplicht, maar voorziet artikel 3
van de richtlijn in een lichtere regeling. Deze regeling wordt
nader uitgewerkt in artikel 2:66a van de Wft.
Uit artikel 2:66a, eerste en tweede, kan worden afgeleid dat
de vergunningplicht van artikel 2:65 van de Wft niet geldt
voor een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voor zover rechten van deelneming worden aangeboden aan professionele beleggers die rechtstreeks of door
middel van een onderneming waarmee de beheerder is
verbonden door een gezamenlijke bedrijfsvoering, een
gezamenlijke zeggenschapsuitoefening of een gekwalificeerde deelneming portefeuilles van beleggingsinstellingen
beheert waarvan het totaal aan beheerde activa niet groter
is dan € 100 000 000 of niet groter is dan € 500 000 000.
Ten aanzien van de drempel van € 500 000 000 wordt
opgemerkt dat beleggingsinstellingen geen gebruik mogen
maken van hefboomfinanciering en in die beleggingsinstellingen geen recht tot inkoop of terugbetaling van rechten
van deelneming kan worden uitgeoefend gedurende een
periode van vijf jaar (eerste lid, onderdeel a). Die periode
vangt aan op het tijdstip waarop de rechten van deelneming in de verschillende beleggingsinstellingen voor het
eerst zijn verworven.
Op grond van het huidige nationale regime dienen beheerders die beleggingsinstellingen beheren waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden aan niet-professionele beleggers te beschikken over een Wft-vergunning.
Dat regime kent een aantal vrijstellingen van die vergunningplicht. Beheerders die beleggingsinstellingen beheren
waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden
aan minder dan honderdvijftig personen of waarvan de
rechten – kort gezegd – een waarde hebben van tenminste
€ 100 000 zijn grotendeels vrijgesteld van de Wft.
Hiermee vergelijkbare grenzen zijn eveneens bepalend
voor de toegang tot het verlichte regime dat na implementatie gaat gelden voor beheerders die beleggingsinstellingen beheren waarvan de rechten van deelneming worden
aangeboden aan niet-professionele beleggers. De volgen-
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de categorieën van beheerders, die onder de hiervoor
genoemde drempels vallen, kunnen maken van de lichtere
regeling:
1. beheerders die beleggingsinstellingen beheren voor
zover de rechten van deelneming worden aangeboden
aan professionele beleggers; en
2. beheerders die beleggingsinstellingen beheren voor
zover de rechten van deelneming worden aangeboden
aan niet-professionele beleggers, indien:
a. de rechten worden aangeboden aan minder dan
honderdvijftig personen:
b. de rechten kunnen worden verworven voor een tegenwaarde van tenminste € 100 000; of c.de rechten een nominale waarde per recht hebben van
tenminste € 100 000.
Op grond van artikel 2:66a, derde lid, dient de beheerder
die voldoet aan het bepaalde in het eerste of tweede lid,
een melding te doen aan de AFM.
De beheerder verstrekt bij die melding de gegevens die
nodig zijn om hemzelf en de door hem beheerde beleggingsinstellingen te identificeren alsmede gegevens over
de beleggingsstrategieën van de beleggingsinstellingen
(onderdeel a). Daarnaast dient die beheerder periodiek aan
DNB informatie te verstrekken over de financiële instrumenten waarin hij handelt en de risicoposities en concentraties van de door hem beheerde beleggingsinstellingen
(onderdeel b) zodat DNB kan toezien op systeemrisico’s.
Uit het zesde lid van artikel 3 van de richtlijn volgt dat de
Europese Commissie nadere regels zal vaststellen met
betrekking tot de in artikel 2:66a, derde lid, neergelegde
informatieverplichtingen.
Indien een beheerder niet langer onder de drempels uit het
eerste lid, onderdeel a, valt, dient hij op grond van het
vierde lid, eerste volzin, de AFM daarvan op de hoogte te
stellen en binnen 30 dagen een vergunning als bedoeld in
artikel 2:65 van de Wft aan te vragen. De termijn van 30
dagen vangt aan op het tijdstip waarop de beheerder weet
of had behoren te weten dat hij niet meer voldoet aan het
bepaalde in artikel 2:66a, eerste lid, onderdeel a. De tweede volzin van het vierde lid bewerkstelligt dat de beheerder
die aan de hiervoor bedoelde verplichtingen heeft voldaan,
zijn activiteiten kan voortzetten tot de dag waarop is beslist
op zijn vergunningaanvraag.
Artikel 3, vierde lid, van de richtlijn voorziet in een opt-in
procedure die »kleinere» beheerders in staat stelt om
gebruik te maken van de uit de richtlijn voortvloeiende
rechten. Deze opt-in procedure is geïmplementeerd in
artikel 2:66a, vijfde lid, van de Wft. Laatstgenoemd lid
regelt dat het derde en vierde lid van artikel 2:66a niet van
toepassing zijn op een beheerder die onder de drempels
valt en die op een vrijwillige basis een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 heeft verkregen (dat wil zeggen gekozen heeft voor opt- in).Volledigheidshalve wordt opgemerkt
dat beheerders die gebruik willen maken van de opt-in
procedure het bepaalde in artikel 2:67, 2:67a of 2:68 van
de Wft moeten naleven.
Het zesde lid bepaalt dat bij een (in het vooruitzicht gesteld
) aanbod van rechten van deelneming in een door een
beheerder als bedoeld in het eerste lid beheerde beleggingsinstelling aan niet-professionele beleggers, dient te
worden vermeld dat de beheerder geen vergunning heeft
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en niet onder lopend toezicht staat. De AFM stelt de wijze
vast waarop de vermelding wordt gedaan.
Op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, van de richtlijn
zal de Commissie nadere regels vaststellen voor de berekening van de drempels uit artikel 3, tweede lid, van de
richtlijn, en ten behoeve van de opt-in procedure. In verband daarmee bevat artikel 2:66a, zevende lid, een delegatiegrondslag.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
Onderdeel Za regelt dat beheerders die onder de lichtere
regeling vallen, bij een (in het vooruitzicht gesteld) aanbod
van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
vermelden dat de beheerder niet vergunningplichtig is en er
geen doorlopend toezicht op deze beheerder wordt uitgevoerd. Deze verplichting geldt vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en is daarom alleen van toepassing
bij een aanbod van deelnemingsrechten aan nietprofessionele beleggers. Deze inkadering blijkt wel uit de
memorie van toelichting bij artikel 2:66a, zesde lid, 243 maar
is niet doorgevoerd in de wettekst. Dit gebrek wordt met
deze wijziging hersteld.
Artikel 2:67
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:65, aanhef en onderdeel a, indien de aanvrager aantoont dat met betrekking tot de beheerder van een beleggingsinstelling zal worden voldaan aan
het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
d. artikel 4:14 met betrekking tot de beheerste en integere uitoefening van het
bedrijf;
e. artikel 4:25 met betrekking tot de wijze
waarop de beheerder en bewaarder de
werkzaamheden uitvoeren:
f. artikel 4:37c, eerste lid, met betrekking
tot de rechtsvorm van de beheerder;
g. artikel 4:37c, derde lid, met betrekking
tot het minimum aantal personen dat
het dagelijks beleid van de beheerder
bepaalt;
h. artikel 4:37e met betrekking tot mogelijke belangenconflicten;
i. artikel 4:62m, eerste lid, met betrekking
tot de bewaarder;
j. artikel 4:62m, tweede lid, met betrekking tot de bewaring van activa;
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Kamerstuk 33.235, nr. 3, p. 57.
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k. artikel 4:62n, met betrekking tot het
aanstellen van de bewaarder;
l. artikel 3:17, derde lid, met betrekking
tot soliditeit;
m. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen; en
n. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit.
Ingeval een gekwalificeerde deelneming
wordt gehouden in een beheerder van een
beleggingsinstelling verleent de Autoriteit
Financiële Markten een vergunning, onverminderd het eerste lid, indien de houder van de gekwalificeerde deelneming in
de beheerder door de Autoriteit Financiële
Markten betrouwbaar is bevonden.
De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. Bij of krachtens de in de vorige
volzin genoemde algemene maatregel van
bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die noodzakelijk zijn voor
het doen van een volledige aanvraag en
gegevens die op een later tijdstip kunnen
worden verstrekt.
Een beheerder van een beleggingsinstelling die op grond van het derde lid gegevens op een later tijdstip verstrekt mag
niet eerder dan een maand nadat hij deze
gegevens aan de Autoriteit Financiële
Markten heeft verstrekt aanvangen met
het beheren van beleggingsinstellingen in
Nederland.
De beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in Nederland toont in aanvulling op het eerste lid aan dat zal worden voldaan aan artikel 4:37c, tweede lid,
met betrekking tot het hoofdkantoor van
de beheerder.
Onverminderd het eerste lid verleent de
Autoriteit Financiële Markten aan een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling alleen een vergunning indien:
a. de staat waar de beheerder zijn zetel
heeft, niet op de lijst staat van nietcoöperatieve landen en gebieden van
de Financial Action Task Force of diens
opvolger;
b. de beheerder een wettelijk vertegenwoordiger zal hebben in Nederland; en
c. de Autoriteit Financiële Markten, de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de beheerder zijn zetel heeft
en, indien van toepassing, de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
herkomst van de beleggingsinstelling
een
samenwerkingsovereenkomst
hebben gesloten die ten minste een ef-

ficiënte informatie-uitwisseling waarborgt en die de Autoriteit Financiële
Markten in staat stelt haar toezichthoudende taken op grond van deze wet uit
te voeren.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot samenwerkingsovereenkomsten als bedoeld in het zesde
lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve.
In het eerste en het tweede lid van dit artikel wordt bepaald
dat de AFM aan de aanvrager een vergunning zal verlenen
voor het beheren van beleggingsinstellingen indien de
aanvrager aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot en met l, respectievelijk het tweede lid, onderdelen a tot en met g, zal worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële onderneming de
markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de huidige
wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging
aangebracht. Dit artikel komt in de plaats van artikel 5,
eerste lid, van de Wtb en de daarop gebaseerde bepalingen.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst
kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening
aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze formulering
wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten worden beoordeeld, ook die waaraan nog niet kan worden voldaan –
terwijl onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen
en de lopendtoezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen.
Het eerste lid bevat de eisen waar een vergunningaanvraag voor een beheerder van een beleggingsinstelling aan
zal moeten voldoen. Afhankelijk van het type beleggingsinstelling dat de beheerder voornemens is op de markt te
brengen, zullen in het kader van de vergunningaanvraag
ook de bewaarder (of in voorkomend geval: bewaarders)
preventief getoetst worden. Hiermee worden de artikelen 5,
eerste en tweede lid, en 9 van de Wtb en 3 tot en met 12
van het Btb 2005 overgenomen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, onderdelen a tot en met k, wordt verwezen naar de
toelichting op de betreffende artikelen. Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, onderdeel l, wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3:53.244 De tweede volzin
wordt voorgesteld om te bepalen dat in de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft aan de eisen die in
244
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Kamerstuk 29.708, nr. 10.
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het eerste lid worden genoemd, wordt geregeld welke
ingevolge de wet geregelde eisen ook vergunningeis zijn.
Het tweede lid van bevat de aanvullende vergunningeisen
voor een beheerder die voornemens is icbe’s te beheren.
Hiermee worden de artikelen 6, eerste, derde, vierde,
zesde en zevende lid, van de Wtb en 16 tot en met 18 van
het Btb 2005 overgenomen. Voor de artikelsgewijze toelichting op het tweede lid, eerste volzin, onderdelen a tot en
met e, wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting
op de betreffende artikelen. Voor de artikelsgewijze toelichting op het tweede lid, eerste volzin, aanhef en onderdelen
f en g, wordt verwezen naar de toelichting op de artikelen
3:53 en 3:57.245 De tweede volzin wordt voorgesteld om te
bepalen dat in de algemene maatregel van bestuur die
uitwerking geeft aan de eisen die in het eerste lid worden
genoemd, wordt geregeld ingevolge de wet geregelde
eisen ook vergunningeis zijn.
In het derde lid wordt bepaald dat indien een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95 in de beheerder
wordt gehouden, de AFM pas een vergunning verleent
indien DNB de benodigde verklaring van geen bezwaar
heeft verleend. Hiermee wordt artikel 15 van het Btb 2005
overgenomen.
In het vierde lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste en het tweede lid van dit artikel.
In het vijfde lid wordt de in artikel 5, derde lid, Wtb, bepaalde bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die (rechts)persoon, redelijkerwijs niet
kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan
de doeleinden die de wetgever met het geven van dat
voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn,
maar waaraan het wenselijk is om tegemoet te komen, kan
de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In de Wft wordt in tegenstelling tot in de Wtb ook bij de
vergunningaanvraag al getoetst of een financiële onderneming als bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de Wft over
voldoende liquiditeit zal beschikken als bedoeld in dat
artikel. Het betreft een eis die nu ook preventief wordt
getoetst, dat wil zeggen voordat een dergelijke onderne245
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ming de markt betreedt. In de aanhef van artikel 2:67,
eerste en tweede lid, van de Wft staat de zinsnede «zal
worden voldaan». Hiermee wordt onderkend dat op het
moment van vergunningverlening nog niet aan (sommige)
vergunningvereisten voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld
omdat de onderneming nog in de oprichtingsfase zit. Dit
neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat
binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen
zal worden voldaan. Met deze formulering wordt recht
gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet
worden vooruitgekeken naar de bedrijfsuitoefening – en
dus alle aspecten daarbij moeten worden beoordeeld, ook
die waaraan nog niet kan worden voldaan – terwijl onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de
lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiele ondernemingen. Met de voorgestelde toevoegingen van
onderdelen in het eerste en tweede lid van artikel 2:67 van
de Wft wordt vastgelegd dat de in artikel 3:63 van de Wft
bedoelde ondernemingen reeds bij de aanvraag van een
vergunning moeten aantonen na vergunningverlening over
voldoende liquiditeit te zullen beschikken.
Ingevolge artikel 3:63, vierde lid, van de Wft kan DNB tijdens het lopend toezicht ontheffing verlenen van de ingevolge het eerste en tweede lid van dat artikel gestelde
liquiditeitseisen. Door de voorgestelde wijziging van het
vijfde lid van artikel 2:67 van de Wft kan een dergelijke
ontheffing ook worden verleend bij de aanvraag van een
vergunning.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
De wijziging vloeit voort uit de toevoeging van een tweede
lid aan artikel 4:57.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
De voorwaarden waaraan een aanvrager van een vergunning om beleggingsinstellingen te beheren dan wel aan te
bieden, moet voldoen zijn opgenomen in het eerste lid van
artikel 2:67 van de Wft. Zoals in de toelichting bij artikel 1:1
reeds uiteen is gezet, wordt in de definitie van beheerder
van een beleggingsinstelling het element rechtspersoon
niet opgenomen. In de artikelen 2:67 en 2:68 van de Wft
worden verwijzingen opgenomen naar de artikelen van de
Wft, waarin de vergunningvereisten zijn geïmplementeerd.
Op grond van de bepalingen van de Wft, waaronder artikel
2:68 van de Wft, heeft de AFM de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de eisen waaraan de aanvrager van
een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 moet voldoen,
indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs
niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die met de
eisen worden beoogd anderszins worden bereikt.
Omdat de richtlijn een dergelijke ontheffingsmogelijkheid
niet kent, komt deze ontheffingsmogelijkheid te vervallen.
Het tweede lid vervalt aangezien de artikelen met betrekking tot de vergunningplicht en -eisen voor het aanbieden
van rechten van deelneming in icbe’s worden opgenomen
in een afzonderlijke paragraaf.
Inhoudelijk veranderen deze eisen niet door de onderhavige implementatie.
Artikel 2:67, tweede lid (nieuw), bepaalt dat ingeval een
gekwalificeerde deelneming wordt gehouden in de beheerder van een beleggingsinstelling de AFM (onverminderd

212

marktoegang
het eerste lid van dat artikel) een vergunning verleend,
indien de houder van de gekwalificeerde deelneming in de
beheerder door de AFM betrouwbaar is bevonden. Die
betrouwbaarheidseis vloeit voort uit artikel 8, eerste lid, van
de richtlijn.
Uit dat lid volgt dat de bevoegde autoriteiten geen vergunning verlenen, indien zij gelet op de noodzaak van een
gezonde en prudente bedrijfsvoering van de betrokken
beheerder waarin wordt deelgenomen, niet overtuigd zijn
van de geschiktheid van de houder van een gekwalificeerde deelneming.
Artikel 2:67, derde lid (nieuw), van de Wft bepaalt dat bij de
vergunningaanvraag de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moeten worden overlegd. Aan dat lid wordt een volzin toegevoegd op grond
waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen
gegevens die noodzakelijk zijn voor het doen van een
volledige aanvraag en gegevens die op een later tijdstip
kunnen worden verstrekt Het vierde lid (nieuw) bepaalt dat
een beheerder van een beleggingsinstelling die niet alle
gegevens bij de vergunningaanvraag heeft verstrekt, niet
eerder dan een maand nadat hij de ontbrekende gegevens
alsnog heeft verstrekt, mag aanvangen met het beheren
van een beleggingsinstelling.
Kamerstuk 33.235 nr 04
Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de richtlijn mogen door
beleggingsinstellingen extern aangestelde beheerders in
beginsel geen andere werkzaamheden verrichten dan het
beheren van een of meerdere beleggingsinstellingen. Artikel 6, vierde lid, onderdelen a en b, van de richtlijn maakt
daarop een aantal uitzonderingen. Artikel 6, vijfde lid, van
de richtlijn bepaalt ten slotte dat beheerders niet enkel de in
het vierde lid genoemde diensten mogen verrichten, en dat
beheerders de diensten genoemd in artikel 6, vierde lid,
onderdeel b, alleen mogen verrichten als zij beschikken
over een (aparte) vergunning voor het verrichten van de
diensten genoemd in artikel 6, vierde lid, onderdeel a, van
de richtlijn.
Artikel 6, vierde en vijfde lid, zijn geïmplementeerd in het
voorgestelde artikel 2:67a Wft. De Afdeling merkt hierover
het volgende op.
Het voorgestelde eerste lid van artikel 2:67a Wft bepaalt
dat beheerders geen andere activiteiten mogen verrichten
dan het beheren van een beleggingsinstelling. Het voorgestelde artikel 2:67a, tweede lid, onderdelen a, b, c en d, Wft
bevat de uitzonderingen genoemd in artikel 6, vierde lid,
onderdelen a en b, van de richtlijn. Het voorgestelde derde
lid van artikel 2:67a Wft bepaalt ten slotte dat het een
beheerder niet is toegestaan om, naast het beheren van
een of meerdere beleggingsinstellingen, enkel activiteiten
genoemd in het tweede lid, onderdelen b, c, of d, (hierna:
de nevendiensten)246 te verrichten.
Implementatie artikel 6, vijfde lid, onderdeel b, van de
richtlijn De Afdeling meent dat artikel 6 van de richtlijn
hiermee niet geheel correct is geïmplementeerd. Artikel 6,
246
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vijfde lid, onderdeel b, vereist naar het oordeel van de
Afdeling dat de beheerder dient te beschikken over een
vergunning voor het beheren van een individueel vermogen
alvorens de nevendiensten mogen worden verricht. De
richtlijn vereist niet dat de activiteit van het beheren van
een individueel vermogen daadwerkelijk wordt verricht.
De toelichting bij artikel 2:67a, tweede lid, Wft vermeldt
vervolgens dat met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten247 de vergunninghoudende beheerder geen
vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft nodig heeft. De
Afdeling vraagt zich af hoe zich dit verhoudt tot de richtlijn,
die verlangt dat de beheerder beschikt over een vergunning
voor vermogensbeheer (de activiteit genoemd in artikel 6,
vierde lid, onderdeel a) alvorens de nevendiensten bedoeld
in artikel 6, vierde lid, onderdeel b, van de richtlijn mogen
worden verricht.
Implementatie van artikel 6, vijfde lid, onderdeel a, van de
richtlijn Ten slotte constateert de Afdeling uit de toelichting
dat artikel 2:67a, derde lid, Wft (onder meer) beoogt aan te
geven dat een voorwaarde voor het mogen uitoefenen van
de in het tweede lid onder a, b, c en d genoemde activiteiten is, dat deze niet uitsluitend worden verricht. Uit de tekst
van artikel 2:67a Wft komen de specifieke voorwaarden
van artikel 6, vijfde lid, van de richtlijn voor de verschillende
onderdelen niet naar voren. De Afdeling adviseert artikel
2:67a Wft nader te bezien in het licht van artikel 6 van de
richtlijn en zo nodig het voorstel aan te passen.
De Afdeling beveelt aan artikel 2:67a in het licht van het
bovenstaande aan te passen.
De Afdeling beveelt aan artikel 2:67a van de Wft nader te
bezien. Dat artikel bevat de activiteiten en nevendiensten
die een beheerder van een beleggingsinstelling mag verrichten. De Afdeling is van mening dat artikel 6, vijfde lid,
onderdeel b, van de richtlijn vereist dat een separate vergunning moet worden verkregen voor het beheren van een
individueel vermogen alvorens de in die richtlijnbepaling
genoemde nevendiensten mogen worden verricht. Anders
dan de Afdeling, zie ik de in artikel 6, vijfde lid, onderdeel b,
van de richtlijn genoemde vergunning als een invulling van
de vergunning bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de richtlijn en niet als een separate vergunning. In de vergunning
voor het uitoefenen van het beroep of bedrijf van een beheerder van een beleggingsinstelling kan tevens worden
bepaald dat deze beheerder ook een individueel vermogen
kan beheren. Een vergunning als bedoeld in artikel 2:96
van de Wft is daarmee niet nodig, aangezien de vergunning
als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft kan worden uitgebreid met de in artikel 6 van de richtlijn genoemd andere
activiteiten die de beheerder van een beleggingsinstelling
mag verrichten.
De Afdeling geeft voorts aan dat uit de tekst van artikel
2:67a van de Wft niet alle specifieke voorwaarden genoemd in artikel 6, vijfde lid, van de richtlijn tot uitdrukking
komen. Artikel 2:67a en de toelichting op de definitie van
«beheren van een beleggingsinstelling» zijn aangepast
naar aanleiding van de opmerking van de Afdeling. Artikel
247
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tweede lid, onderdelen a, b en d, zijn activiteiten die ingevolge artikel 1:1 Wft vallen onder het begrip «verlenen van beleggingsdiensten».
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6, vijfde lid, onderdelen a en b, is opgenomen in artikel
2:67a, derde lid, onderdelen a en b, van de Wft. De onderdelen c en d van artikel 6, vijfde lid, van de richtlijn zijn
geïmplementeerd als onderdeel van de definitie van «beheren van een beleggingsinstelling». In deze definitie is door
middel van een verwijzing naar bijlage I van de richtlijn
bepaald welke activiteiten een beheerder van een beleggingsinstelling ten minste moet verrichten en welke activiteiten daarnaast verricht kunnen worden. In de toelichting
bij de definitie van «beheren van een beleggingsinstelling»
is dit verduidelijkt.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Het derdelandenbeleid van de richtlijn voor beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen wordt op grond van die
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
gefaseerd ingevoerd. Aan elke fase gaat een beslissing
van de Europese Commissie vooraf. Gedurende die invoeringsperiode mag Nederland op basis van de richtlijn nog
een eigen derdelandenregime voeren onder toepassing
van bepaalde minimumeisen. Het woord ‘Nederlandse’ in
de aanhef van artikel 2:67, eerste lid, van de Wft vervalt om
te verduidelijken dat beheerders uit een niet-aangewezen
staat, niet zijnde een lidstaat, in de periode waarin een
nationaal derdelandenbeleid mag gelden, ook nog een
vergunning in de zin van artikel 2:67, eerste lid, van de Wft
bij de Autoriteit Financiële Markten kunnen aanvragen.
Deze vergunning kan overigens niet als paspoort worden
gebruikt om bijvoorbeeld ook in andere lidstaten deelnemingsrechten aan te bieden.
Onderdeel g van artikel 2:67, eerste lid, van de Wft vervalt,
omdat het niet op beheerders uit een niet-aangewezen
staat kan worden toegepast. Dergelijke beheerders kunnen
immers niet aan de eis voldoen dat hun hoofdkantoor in
Nederland is gevestigd. Om die reden wordt het betreffende vereiste opgenomen in het nieuwe vijfde lid, dat alleen
op beheerders van beleggingsinstellingen waarbij de beheerder zijn zetel heeft in Nederland van toepassing is.
De buitenlandse beheerders waarnaar in het nieuwe zesde
lid verwezen wordt zullen in de praktijk alleen beheerders
van buiten de EU uit niet-aangewezen staten zijn die Nederland niet als referentielidstaat hebben aangewezen. Een
aanwijzing als referentielidstaat zal in beginsel vanaf 2015
mogelijk worden. De voorwaarden die in het derde lid,
onderdelen a en c zijn opgenomen implementeren artikel
42, eerste lid, onderdelen b en c, van de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. De voorwaarde die in het derde lid, onderdeel b is opgenomen
wordt vooruitlopend op de inwerkingtreding van het derdelandenbeleid van de richtlijn gesteld.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
De wijziging van artikel 2:67 hangt samen met het vervallen
van artikel 4:37f. De artikelen die van toepassing zijn op
een bewaarder van een beleggingsinstelling en een bewaarder van een icbe worden in een aparte paragraaf
(paragraaf 4.3.1.4e) opgenomen. De inhoud van artikel
4:37f wordt opgenomen in artikel 4:62m. De wijziging van
artikel 2:68 hangt eveneens samen met het vervallen van
artikel 4:37f. Bovendien wordt in zowel artikel 2:67 als
artikel 2:68 toegevoegd dat de aanvrager van een vergun-
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ning als bedoeld in artikel 2:65 dient aan te tonen dat de
bewaarder overeenkomstig artikel 4:62n is aangesteld.
Kamerstuk 34.322, nr. 6
Artikel 2:67
De leden van de VVD-fractie vragen of de toetsing via de
beheerder komt te vervallen nu de bewaarder een eigen
vergunning krijgt en zo nee, waarom niet en zo ja, of dit
dan toegelicht kan worden in de wet.
Aangezien de bewaarder zelfstandig vergunningplichtig
wordt, zal de AFM niet langer via de beheerder de bewaarder toetsen. Dit is toegelicht in de artikelsgewijze toelichting
bij de artikelen 2:3g en 2:3h.
Artikel 2:67a
1. Een beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 verricht naast het beheer van beleggingsinstellingen geen andere activiteiten dan het beheer van icbe’s waarvoor
aan hem een vergunning als bedoeld in
artikel 2:69b is verleend. Een beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder
heeft verricht geen andere bedrijfsmatige
activiteiten dan het beheer van de beleggingsinstelling.
2. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling
met een vergunning als bedoeld in artikel
2:65, aanhef en onderdeel a, toestaan om
de volgende activiteiten te verrichten of
diensten te verlenen:
a. het beheren van een individueel vermogen;
b. het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten;
c. bewaring en administratie van rechten
van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s; en
d. het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de gegevens die
een beheerder van een beleggingsinstelling die activiteiten als bedoeld in het
tweede lid verricht, aan de Autoriteit Financiële Markten verstrekt.
4. Het is een beheerder van een beleggingsinstelling niet toegestaan om:
a. alleen de activiteiten te verrichten of
diensten te verlenen als bedoeld in het
tweede lid;
b. naast de activiteiten als bedoeld in het
eerste lid, uitsluitend de activiteiten,
bedoeld in het tweede lid, onderdelen
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b, c of d, te verrichten.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
In artikel 2:67a van de Wft wordt artikel 6, tweede, derde,
vierde en vijfde lid van de richtlijn geïmplementeerd. Dit
artikel regelt welke activiteiten een beheerder mag verrichten. De hoofdregel wordt opgenomen in het eerste lid. Op
basis daarvan mag een beheerder alleen beleggingsinstellingen of icbe’s beheren. Als het een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder betreft dan is de enig
toegestane activiteit het beheren van die beleggingsmaatschappij.
In artikel 2:67a van de Wft is bepaald dat het een beheerder naast het beheer van de eigen beleggingsinstellingen,
ook is toegestaan andere – in dit artikel bepaalde – beleggingsdiensten te verlenen. Met betrekking tot het verlenen
van deze beleggingsdiensten heeft de vergunninghoudende beheerder geen vergunning als bedoeld in artikel 2:96
van de Wft nodig.
Wel is het nodig dat de vergunning op grond van artikel
2:65 van de Wft expliciet toestaat dat ook bepaalde beleggingsdiensten kunnen worden verleend. Uiteraard wordt
deze toevoeging aan de vergunning alleen verstrekt als de
beheerder ook daadwerkelijk voornemens is de andere
beleggingsdiensten te verlenen. De wet- en regelgeving
met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten is
uiteraard wel onverkort van toepassing bij het verlenen van
deze (andere) beleggingsdiensten door de beheerder. Het
is niet toegestaan om alleen de diensten als bedoeld in het
tweede lid onder b te verrichten zonder de activiteiten als
bedoeld onder a te verrichten. Dit volgt uit artikel 6, vijfde
lid, onder b van de richtlijn.
Hieruit blijkt dat de activiteiten als bedoeld onder b behoren
tot activiteiten die worden verricht in het kader van het
beheer van een individueel vermogen. Met de zinsnede in
het derde lid «naast de activiteiten als bedoeld in het eerste
lid» wordt invulling gegeven aan artikel 6, vijfde lid, onder a
van de richtlijn waarin is bepaald dat een beheerder niet
alleen de in dit tweede lid bedoelde diensten mag verrichten.
Artikel 2:67b
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:65 aan een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling met
zetel in een staat die geen lidstaat is, die
voornemens is rechten van deelneming in
een door hem beheerde beleggingsinstelling in Nederland aan te bieden of een beleggingsinstelling met zetel in Nederland
te beheren, indien:
a. de aanvrager aantoont dat zal worden
voldaan aan artikel 2:67;
b. de beheerder een wettelijk vertegenwoordiger zal hebben in Nederland:
1°. die met de beheerder zorg draagt
voor de naleving van de bij of krachtens de wet aan de beheerder gestelde eisen; en
2°. via wie de uitwisseling van gege-
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vens tussen de Autoriteit Financiële
Markten of de Europese Autoriteit
voor effecten en markten en de beheerder en tussen de deelnemers in
de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen en de beheerder verloopt.
c. Nederland door de beheerder is aangewezen als referentielidstaat in de zin
van artikel 2:69a, waarbij deze keuze
voor Nederland als referentielidstaat
door de beheerder wordt toegelicht
door de bekendmaking van de strategie
voor het aanbieden van rechten van
deelneming;
d. tussen de Autoriteit Financiële Markten, de toezichthoudende instantie van
de staat waar de beheerder zijn zetel
heeft en, indien van toepassing, de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de beleggingsinstelling een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
nadere regels worden gesteld met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomsten;
e. de staat waar de beheerder zijn zetel
heeft, niet op de lijst staat van nietcoöperatieve landen en gebieden van
de Financial Action Task Force of diens
opvolger;
f. de staat waar de beheerder zijn zetel
heeft, met Nederland een overeenkomst heeft gesloten die informatieuitwisseling waarborgt overeenkomstig
de normen van artikel 26 van het
OESO-Modelverdrag inzake belasting;
en
g. de wetgeving met betrekking tot beheerders of de bevoegdheden van de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de beheerder zijn zetel heeft
geen belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van
toezicht op de beheerder door de Autoriteit Financiële Markten.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. Bij of krachtens de in de vorige
volzin genoemde algemene maatregel van
bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die noodzakelijk zijn voor
het doen van een volledige aanvraag en
gegevens die op een later tijdstip kunnen
worden verstrekt.
3. Een beheerder van een beleggingsinstelling die op grond van het tweede lid gegevens op een later tijdstip verstrekt mag
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

niet eerder dan een maand nadat hij deze
gegevens aan de Autoriteit Financiële
Markten heeft verstrekt aanvangen met
het beheren van beleggingsinstellingen in
Nederland.
De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van het ingevolge artikel 2:67
bepaalde, indien de beheerder schriftelijk
aantoont dat:
a. naleving daarvan niet mogelijk is gelet
op de naleving van het recht van de zetel van de beheerder of de beleggingsinstelling;
b. het recht, bedoeld in onderdeel a,
voorziet in een gelijkwaardige regel,
beoordeeld op basis van de door de
Europese Autoriteit voor effecten en
markten ontwikkelde technische normen, met eenzelfde doelstelling en
eenzelfde beschermingsniveau voor de
deelnemers in een beleggingsinstelling; en
c. de beheerder of de beleggingsinstelling de in onderdeel b bedoelde regel
naleeft of zal naleven.
De aanvraag van een ontheffing geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Indien de Autoriteit Financiële Markten
voornemens is een ontheffing als bedoeld
in vierde lid te verlenen, meldt zij dit voornemen onverwijld aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten, met het
verzoek om daarover te adviseren, onder
gelijktijdige verstrekking van de informatie die zij bij de aanvraag van de ontheffing van de aanvrager heeft ontvangen.
Indien de Autoriteit Financiële Markten na
een negatief advies van de Europese Autoriteit voor effecten en markten over de
toepassing van het vierde lid voornemens
is een ontheffing te verlenen, meldt zij dit
gemotiveerd aan de Europese Autoriteit
voor effecten en markten.
Indien de beheerder voornemens is rechten van deelneming in door hem beheerde
beleggingsinstellingen aan te bieden in
andere lidstaten, meldt de Autoriteit Financiële Markten het voornemen als bedoeld in het zevende lid onder opgaaf van
redenen tevens aan de toezichthoudende
instanties van de lidstaten waar de beheerder voornemens is rechten van deelneming aan te bieden.
Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a. de wijze waarop de beheerder de bij of
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krachtens de wet gestelde regels met
betrekking tot de informatieverstrekking aan de Autoriteit Financiële Markten, beleggers en deelnemers naleeft;
b. de voorwaarden waaraan het recht, bedoeld in het vierde lid, onderdeel b,
moet voldoen om als gelijkwaardig te
worden aangemerkt; en
c. de procedure die wordt gevolgd bij de
vergunningaanvraag indien een beheerder een beroep doet op het vierde
lid.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:67b van de Wft implementeert artikel 37, tweede,
derde, zevende, achtste en negende lid van de richtlijn.
Indien de AFM overeenkomstig artikel 2:69a is aangewezen als referentielidstaat neemt zij de vergunningaanvraag
verder in behandeling. Dit artikel regelt aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor vergunningverlening door
de AFM, welke informatie de beheerder moet verstrekken
aan de AFM en de mogelijkheid om ontheffing te verlenen
van bepaalde eisen uit de richtlijn.
In het eerste lid van artikel 2:67b wordt geregeld aan welke
voorwaarden moet worden voldaan door de beheerder. Als
eerste moet de beheerder voldoen aan de eisen die op
grond van artikel 2:67 van de wet worden gesteld aan een
beheerder met zetel in Nederland. Uitgangspunt is dat de
vergunning overeenkomstig de «normale» vergunningprocedure voor een beheerder met zetel in Nederland wordt
verleend. De beheerder moet daarnaast een wettelijk vertegenwoordiger hebben aangewezen die gevestigd is in
Nederland. Deze wettelijk vertegenwoordiger is het aanspreekpunt van de beheerder in de Europese Unie. Alle
officiële briefwisseling tussen de toezichthoudende instanties en de beheerder en tussen de deelnemers uit de Europese Unie en beheerder moet via deze wettelijk vertegenwoordiger verlopen. Uiteraard geldt dit alleen voor de beleggingsinstellingen waarvoor de beheerder een vergunning heeft verkregen. De wettelijk vertegenwoordiger
draagt samen met de beheerder zorg voor de naleving van
de bij of krachtens de wet gestelde eisen. De wettelijk
vertegenwoordiger vervult in die zin een compliancefunctie
en moet voldoende zijn uitgerust om deze compliancefunctie te vervullen. Uiteraard is een voorwaarde dat Nederland
is aangewezen als referentielidstaat in de zin van artikel
2:69a van de wet. Op grond van artikel 37, vijfde lid, tweede alinea, moet de AFM na ontvangst van de vergunningaanvraag beoordelen of zij conform artikel 2:69a, eerste en
tweede lid is aangewezen als referentielidstaat. Indien de
AFM van mening is dat de aanwijzing niet conform artikel
2:69a, eerste en tweede lid is gebeurd wijst zij de vergunningaanvraag van de beheerder gemotiveerd af. Belangrijk
voor het toezicht op de beheerder uit een derde land is de
eis dat er tussen de AFM, de toezichthoudende instantie
van het derde land en, indien van toepassing, de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de betreffende
beleggingsinstelling is gevestigd, een samenwerkingsovereenkomst bestaat. Deze overeenkomst moet in ieder geval
zorg dragen voor een efficiënte informatie-uitwisseling
zodat de AFM haar toezichttaken kan uitvoeren. Een ander
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vereiste is dat het derde land niet op een lijst staat van nietcoöperatieve landen en gebieden van de FATF. Behalve
informatie-uitwisseling in het kader van de toezichttaken op
grond van de wet is het ook belangrijk dat informatie over
fiscale zaken wordt uitgewisseld op grond van een overeenkomst die voldoet aan artikel 26 van het OESOModelverdrag. Deze overeenkomst moet een doeltreffende
informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden waarborgen. Als laatste vereiste is opgenomen dat de AFM
adequaat toezicht kan uitoefenen op de beheerder en dat
de wet- en regelgeving in het derde land hiervoor geen
belemmering vormt of kan vormen.
Het tweede lid van artikel 2:67b bepaalt dat bij de vergunningaanvraag de bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen gegevens moeten worden overlegd.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gegevens
die noodzakelijk zijn voor het doen van een volledige aanvraag en gegevens die op een later tijdstip kunnen worden
verstrekt.
Het derde lid van artikel 2:67b bepaalt dat een beheerder
die niet alle gegevens bij de vergunningaanvraag heeft
verstrekt, niet eerder dan een maand nadat hij de ontbrekende gegevens alsnog heeft verstrekt, mag aanvangen
met het beheren van een beleggingsinstelling.
Het vierde lid van artikel 2:67b implementeert artikel 37,
tweede lid, van de richtlijn. In dit artikel is geregeld dat een
beheerder niet aan alle bepalingen uit de richtlijn hoeft te
voldoen als een bepaling onverenigbaar is met wetgeving
die in zijn eigen land op hem van toepassing is en hij kan
aantonen: dat het onmogelijk is om naleving van beide
regelingen na te leven, dat de wetgeving in het derde land
een equivalente bepaling kent die hetzelfde doel dient en
die eenzelfde niveau van beleggersbescherming biedt en
dat hij de equivalente regel ook daadwerkelijk naleeft.
Aangezien de AFM een oordeel moet vellen over de mogelijkheid om van artikel 37, tweede lid, gebruik te maken is
dit vormgegeven als een verzoek om ontheffing. De beheerder moet het ontheffingsverzoek schriftelijk motiveren.
Hij geeft hierbij aan welke bepalingen van de wet hij niet
kan naleven wegens onverenigbaarheid met zijn nationale
wetgeving. Daarnaast moet de beheerder aantonen, op
basis door ESMA ontwikkelde technische normen, dat de
wet uit het derde land voorziet in een bepaling die equivalent is aan de bepaling uit de wet die niet kan worden nageleefd en dat die laatste bepaling eenzelfde doelstelling
heeft en eenzelfde beleggersbescherming nastreeft als de
bepaling uit de wet. Bovendien moet de beheerder aantonen dat hij de betreffende bepaling uit de wetgeving van
het derde land naleeft.
Het vijfde lid van artikel 2:67b regelt dat de aanvraag geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
Het zesde lid, zevende en achtste lid van artikel 2:67b
implementeren artikel 37, negende lid en zien op de procedure die de AFM moet volgen indien zij voornemens is een
ontheffing te verlenen. In die situatie moet de AFM dit
voornemen direct melden aan ESMA. Zij verstrekt tevens
de informatie die de beheerder aan de AFM heeft verstrekt
op grond van het vierde en vijfde lid. Op grond van de
richtlijn adviseert ESMA de AFM over de toepasselijkheid
van de ontheffingsmogelijkheid binnen een maand na
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ontvangst van de melding van de AFM.
Het advies van ESMA kan betrekking hebben op de vraag
of kennelijk aan de voorwaarden voor verlenen van ontheffing is voldaan.
Indien ESMA van mening is dat de beheerder niet in aanmerking komt voor een ontheffing en de AFM blijft voornemens een ontheffing te verlenen dan meldt zij dit op grond
van het zevende lid van artikel 2:67b gemotiveerd aan
ESMA. Als de beheerder tevens deelnemingsrechten in
door hem beheerde beleggingsinstellingen wil aanbieden in
andere lidstaten, dan meldt de AFM dit voornemen op
grond van het achtste lid tevens gemotiveerd aan de toezichthoudende instanties van die andere lidstaten.
Het negende lid van artikel 2:67b biedt een grondslag om
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te
stellen ten aanzien van de wijze waarop de beheerder de
bij of krachtens de wet gestelde regels naleeft, de voorwaarden waaraan de wetgeving in het derde land moet
voldoen om aangemerkt te kunnen worden als «gelijkwaardig» en de procedure die moet worden gevolgd bij de vergunningaanvraag als de beheerder een ontheffingsverzoek
als bedoeld in het vierde lid indient.
In artikel 37, dertiende lid, van de richtlijn wordt aangegeven welke rechter bevoegd is bij geschillen tussen een
toezichthoudende instantie en een beheerder uit een derde
land en tussen die beheerder en deelnemers in een door
hem beheerde beleggingsinstelling. De regels omtrent
bevoegdheid van een Nederlandse rechter gelden als
Nederland referentielidstaat is of als Nederlandse ingezetenen deelnemen in een door de beheerder beheerde
beleggingsinstelling.
Kamerstuk 33.235, Nr. 10
Abusievelijk werd in het zevende en negende lid van artikel
2:67b van de Wft verwezen naar het derde lid. In deze
leden moet echter worden verwezen naar het vierde lid,
waarin is bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten
geheel, of gedeeltelijk ontheffing kan verlenen van het
ingevolge artikel 2:67 bepaalde.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
Verder wordt onderdeel Zb ingevoegd waarin een foutieve
verwijzing naar het derde in plaats van vierde lid wordt
hersteld.
Artikel 2:68
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:65, aanhef en onderdeel b, indien de aanvrager aantoont dat met betrekking tot de beleggingsmaatschappij
zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:13 met betrekking tot de zeg-
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2.

3.

4.

5.

6.

genschapsstructuur;
d. artikel 4:14 met betrekking tot de beheerste en integere uitoefening van het
bedrijf;
e. artikel 4:25 met betrekking tot de wijze
waarop de beheerder en bewaarder de
werkzaamheden uitvoeren:
f. artikel 4:37c, eerste lid, met betrekking
tot de rechtsvorm van de beheerder;
g. artikel 4:37c, derde lid, met betrekking
tot het minimum aantal personen dat
het dagelijks beleid bepaalt;
h. artikel 4:37e met betrekking tot mogelijke belangenconflicten;
i. artikel 4:62m, eerste lid, met betrekking
tot de bewaarder;
k. artikel 4:62n, met betrekking tot het
aanstellen van de bewaarder;
j. artikel 4:62m, tweede lid, met betrekking tot de bewaring van activa;
l. artikel 3:17, derde lid, met betrekking
tot soliditeit;
m. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen; en
n. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit.
Ingeval een gekwalificeerde deelneming
wordt gehouden in een beleggingsmaatschappij verleent de Autoriteit Financiële
Markten een vergunning, onverminderd
het eerste lid, indien de houder van de gekwalificeerde deelneming in de beleggingsmaatschappij door de Autoriteit Financiële Markten betrouwbaar is bevonden.
De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. Bij of krachtens de in de vorige
volzin genoemde algemene maatregel van
bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die noodzakelijk zijn voor
het doen van een volledige aanvraag en
gegevens die op een later tijdstip kunnen
worden verstrekt.
Een beleggingsmaatschappij die op grond
van het tweede lid gegevens op een later
tijdstip verstrekt vangt niet eerder dan een
maand nadat hij deze gegevens aan de
Autoriteit Financiële Markten heeft verstrekt aan met zijn werkzaamheden in Nederland.
De beleggingsmaatschappij met zetel in
Nederland toont in aanvulling op het eerste lid aan dat zal worden voldaan aan artikel 4:37c, tweede lid, met betrekking tot
het hoofdkantoor van de beheerder.
In aanvulling op het eerste lid verleent de
Autoriteit Financiële Markten aan een be-
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leggingsmaatschappij met zetel in een
niet-aangewezen staat alleen een vergunning indien:
a. de staat waar de beleggingsmaatschappij zijn zetel heeft, niet op de lijst
staat van niet-coöperatieve landen en
gebieden van de Financial Action Task
Force of diens opvolger;
b. de beleggingsmaatschappij een wettelijk vertegenwoordiger zal hebben in
Nederland; en
c. de Autoriteit Financiële Markten en de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de beleggingsmaatschappij
zijn zetel heeft een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten die ten
minste een efficiënte informatieuitwisseling waarborgt en die de Autoriteit Financiële Markten in staat stelt
haar toezichthoudende taken op grond
van deze wet uit te voeren.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot samenwerkingsovereenkomsten als bedoeld in het zesde
lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager.
Het eerste en tweede lid bevatten de vergunningeisen voor
een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder.
Voor de artikelen waarnaar in het eerste en tweede lid
wordt verwezen geldt onverkort dat bepalingen die zich
richten tot een beheerder van overeenkomstige toepassing
zijn op de beleggingsmaatschappij zonder beheerder (zie
artikel 1:13, tweede lid). In het eerste en tweede lid van dit
artikel wordt bepaald dat de AFM aan de aanvrager een
vergunning zal verlenen voor het aanbieden deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling indien de aanvrager
aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in het
eerste lid, onderdelen a tot en met j, respectievelijk het
tweede lid, onderdelen a tot en met h, zal worden voldaan.
Het betreft eisen die preventief worden getoetst, dat wil
zeggen voordat de financiële onderneming de markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de huidige wetten in
de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook die waaraan nog niet kan worden
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voldaan – terwijl onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
In het eerste lid zijn de eisen opgenomen voor een vergunning voor een beleggingsmaatschappij zonder beheerder
als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel
b, en de eventueel daaraan verbonden bewaarder. Hiermee worden de artikelen 5, eerste lid, en 9, eerste lid, van
de Wtb en 3 tot en met 12 van het Btb 2005 overgenomen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met i wordt verwezen
naar de toelichting op de betreffende artikelen. Voor de
artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, onderdeel j,
wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3:53.248
De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in
de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft
aan de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt
geregeld welke ingevolge de wet geregelde eisen ook
vergunningeis zijn.
In het tweede lid worden de aanvullende vergunningeisen
voor de aanvraag van een vergunning voor een icbemaatschappij opgenomen. Hiermee worden de artikelen 6,
eerste lid, zesde en zevende lid, van de Wtb en 16 tot en
met 18 van het Btb 2005 overgenomen. Voor de artikelsgewijze toelichting op het tweede lid, eerste volzin, aanhef
en onderdelen a tot en met g, wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting op de betreffende artikelen. Voor
de artikelsgewijze toelichting op het tweede lid, eerste
volzin aanhef en onderdeel h, wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 3:53.249 De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in de algemene maatregel van
bestuur die uitwerking geeft aan de eisen die in het eerste
lid worden genoemd, wordt geregeld welke ingevolge de
wet geregelde eisen ook vergunningeis zijn.
In het derde lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het vierde lid wordt de in artikel 5, derde lid, van de Wtb
bepaalde bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de
in het eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij
lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet zijnde een verbod, waaraan een financiële
onderneming (of een andere normadressaat), gelet op de
bijzondere omstandigheden van die (rechts)persoon, redelijkerwijs niet kan voldoen en wel op een andere wijze kan
voldoen aan de doeleinden die de wetgever met het geven
van dat voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere
omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar
zijn, maar waaraan het wenselijk is om tegemoet te komen,
kan de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
248
249

Kamerstuk 29.708, nr. 10.
Kamerstuk 29.708, nr. 10.
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Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de voorgestelde wijzigingen van artikel 2:67 van de Wft.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
De wijziging vloeit voort uit de toevoeging van een tweede
lid aan artikel 4:57 en de aanpassing van artikel 4:60.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:68 van de Wft bepaalt dat de AFM een vergunning
aan een beleggingsmaatschappij verleent indien de aanvrager van de vergunning aantoont dat hij zal voldoen aan
de onder a tot en met n opgenomen eisen. Ook bij deze
vergunningaanvraag wordt in het tweede lid (nieuw) bepaald dat deze geschiedt onder opgave van bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gegevens die
noodzakelijk zijn voor het doen van een volledige aanvraag
en gegevens die op een later tijdstip kunnen worden verstrekt.
Het derde lid (nieuw) bepaalt dat een beheerder die niet
alle gegevens bij de vergunningaanvraag heeft verstrekt,
niet eerder dan een maand nadat hij de ontbrekende gegevens alsnog heeft verstrekt, mag aanvangen met het beheren van een beleggingsinstelling. Het vierde lid (oud) van
artikel 2:68 gaf aan de AFM de mogelijkheid om ontheffing
te verlenen van de eisen waaraan de aanvrager van een
vergunning als bedoeld in artikel 2:65 moet voldoen indien
de aanvrager aantoonde dat daaraan redelijkerwijs niet kon
worden voldaan en dat de doeleinden die met de eisen
werden beoogd anderszins werden bereikt. Omdat de
richtlijn een dergelijke ontheffingsmogelijkheid niet kent
komt dit vierde lid te vervallen.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
Het vierde nieuwe onderdeel dat wordt ingevoegd is onderdeel Zc. Het onderdeel houdt in dat ook bij een beleggingsmaatschappij (een interne beheerder) wordt getoetst
of houders van een gekwalificeerde deelneming betrouwbaar zijn. Bij de implementatie van de richtlijn beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen is er in eerste instantie voor gekozen deze toetsing alleen op te nemen bij
externe beheerders, aangezien tot dusver in de Wft deze
toetsing alleen vereist was bij externe beheerders. Uit de
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
blijkt echter dat betrouwbaarheidstoetsing van houders van
gekwalificeerde deelnemingen ook vereist is bij interne
beheerders aangezien in de richtlijn staat dat interne en
externe beheerders gelijk behandeld moeten worden.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
In het eerste lid van artikel 2:68 van de Wft vervalt onderdeel g, omdat de in dat onderdeel opgenomen eis niet op
beleggingsmaatschappijen uit een niet-aangewezen staat
kan worden toegepast. Dergelijke beleggingsmaatschappijen kunnen immers niet aan de eis voldoen hun hoofdkan-
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toor in Nederland te hebben. Om die reden wordt het betreffende vereiste opgenomen in een nieuw vijfde lid, dat
alleen op beleggingsmaatschappijen met zetel in Nederland van toepassing is.
De voorwaarden die in het nieuwe zesde lid, onderdelen a
en c, zijn opgenomen, implementeren artikel 42, eerste lid,
sub b en c, van de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen dat op grond van artikel 5, eerste
lid, onderdeel b, van die richtlijn ook op beleggingsmaatschappijen zonder externe beheerder van toepassing is. De
voorwaarde die in het nieuwe zesde lid, onderdeel b, is
opgenomen zal vooruitlopend op de inwerkingtreding van
het derdelandenbeleid van de richtlijn worden gesteld.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:67 (red.).
Artikel 2:69250 vervallen251
Kamerstuk 33.918, nr. 3
In de Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de
economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni
2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen een tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en
2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009
en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) (Stb. 2013,
228) is bepaald dat de artikelen 2:69 en 2:69a worden
vervangen door twee nieuwe artikelen. Daarbij is over het
hoofd gezien dat de bestaande artikelen 2:69 en 2:69a per
direct moesten vervallen, terwijl de nieuwe artikelen pas na
verloop van tijd (uiterlijk 2018) van kracht zullen worden.
Met het oog hierop worden de bestaande artikelen 2:69 en
2:69a alsnog per direct ingetrokken. De benodigde aanpassing van de Wet van 12 juni 2013 is in artikel XVI252
opgenomen.

Artikel 2:69253
1. Nadat de Autoriteit Financiële Markten een
vergunningaanvraag heeft ontvangen van
een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een staat
die geen lidstaat is, beoordeelt zij of Nederland in overeenstemming met artikel
2:69a is aangewezen als referentielidstaat.
2. Indien de Autoriteit Financiële Markten
oordeelt dat Nederland niet in overeenstemming met artikel 2:69a is aangewezen
als referentielidstaat wijst zij de vergunningaanvraag af.
3. Indien de Autoriteit Financiële Markten
oordeelt dat Nederland in overeenstemming met artikel 2:69a is aangewezen als
referentielidstaat meldt zij dit aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten
en verzoekt zij de Europese Autoriteit advies over dit oordeel uit te brengen. De
Autoriteit Financiële Markten legt bij dat
verzoek de opgave over van de redenen
van de beheerder omtrent de keuze van
Nederland als referentielidstaat alsmede
informatie over de strategie voor de aanbieding van rechten van deelneming van
de beheerder.
4. Indien de Autoriteit Financiële Markten na
een negatief advies van de Europese Autoriteit voor effecten en markten over de
beoordeling van Nederland als referentielidstaat voornemens is een vergunning
te verlenen, meldt zij dit onder opgave van
redenen aan de Europese Autoriteit.
5. Indien de beheerder voornemens is rechten van deelneming in door hem beheerde
beleggingsinstellingen aan te bieden in
andere lidstaten meldt de Autoriteit Financiële Markten het voornemen als bedoeld in het vierde lid tevens onder opgaaf van redenen aan de toezichthoudende instanties van de lidstaten. waar de
beheerder voornemens is rechten van
deelneming aan te bieden. Indien van toepassing meldt de Autoriteit Financiële
Markten het voornemen, bedoeld in het
vierde lid tevens aan de toezichthoudende
253

250

251
252

Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit artikel 69
niet op 22 juli 2013 vervalt, zoals de rest van de AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Alsdan luidt de tekst van artikel 2:69 zoals hierna opgenomen
(red.).
Art. I, onderdeel M, Wijzigingswet financiele markten 2015
(Stb. 2014, nr. 472) (red.).
Van de Wijzigingswet financiele markten 2015 Stb. 2014, nr.
472 (red.).
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Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het Europese derdelandenbeleid van de richtlijn
treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit van de Europese Commissie is vereist). Op dat
moment blijft het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk
22 juli 2018 moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie
is vereist). Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel, maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.” (red.).
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instanties van de lidstaten van herkomst
van de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het huidige artikel 2:69 van de Wft vervalt. Het nieuwe
artikel 2:69 implementeert artikel 37, vijfde lid, van de richtlijn. Op grond van de richtlijn kan een beheerder met zetel
in een staat die geen lidstaat is een vergunning aanvragen
in Nederland indien Nederland als referentielidstaat van de
beheerder kan worden aangewezen. De situaties waarin
Nederland als referentielidstaat kan of moet worden aangewezen zijn opgenomen in artikel 2:69a. Als Nederland
geen referentielidstaat kan zijn kan de beheerder dus ook
geen vergunning in Nederland aanvragen. Hij dient zich
dan te richten tot de toezichthoudende instanties van de
lidstaat of lidstaten die wel aangemerkt kunnen worden als
referentielidstaat. Om deze reden beoordeelt de AFM na
ontvangst van een vergunningaanvraag van de beheerder
met zetel in een derde land eerst of Nederland terecht is
aangewezen als referentielidstaat. Als de AFM van mening
is dat Nederland niet terecht is aangewezen als referentielidstaat dan wijst de AFM de vergunningaanvraag op
grond van het tweede lid af. Ze vermeldt hierbij de reden
van afwijzing. Het derde lid regelt de situatie waarin de
AFM wel van mening is dat Nederland terecht is aangewezen als referentielidstaat. In dat geval meldt zij dit aan
ESMA met het verzoek aan ESMA om te adviseren of zij dit
oordeel deelt. De AFM stuurt tevens de motivering van de
beheerder mee voor zijn keuze van Nederland als referentielidstaat en informatie over de marketingstrategie van de
beheerder. De termijn voor behandeling van de vergunningaanvraag wordt opgeschort tijdens de behandeling van
het verzoek door ESMA. Dit wordt geregeld in artikel 1:103,
derde lid. Op grond van de richtlijn is ESMA verplicht om
binnen een maand na ontvangst van het verzoek van de
AFM een advies uit te brengen over de vraag of Nederland
inderdaad terecht is aangewezen als referentielidstaat.
Indien ESMA positief adviseert kan de AFM de vergunningaanvraag verder behandelen. Als ESMA een negatief
advies uitbrengt, Nederland is naar het oordeel van ESMA
geen referentielidstaat, dan moet de AFM de vergunningaanvraag in principe afwijzen. Indien zij echter tegen het
advies van ESMA in toch voornemens is een vergunning te
verlenen als referentielidstaat van de beheerder dan moet
zij dit voornemen gemotiveerd aan ESMA melden.
ESMA maakt op grond van de richtlijn in dat geval openbaar dat de AFM voornemens is het advies van ESMA
naast zich neer te leggen. Hierbij kan ESMA de motivering
van de AFM eveneens openbaar maken. Voordat ESMA dit
openbaar maakt ontvangt de AFM een kennisgeving hierover van ESMA. Als de betreffende beheerder ook voornemens is om deelnemingsrechten aan te bieden in andere
lidstaten dan moet de AFM op grond van het vijfde lid haar
voornemen om tegen het advies van ESMA in toch een
vergunning te verlenen gemotiveerd meedelen aan de
toezichthoudende instanties in de betreffende lidstaten.
Indien van toepassing meldt de Autoriteit Financiële Markten het voornemen om tegen het advies van ESMA in toch
een vergunning te verlenen tevens gemotiveerd aan de
toezichthoudende instanties van de lidstaten van herkomst
van de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen.
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Dit artikel is onderdeel van het derdelandenbeleid van de
richtlijn en treedt daarom op een bij koninklijk besluit te
bepalen moment in werking.
Artikel 2:69a254 vervallen255
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Zie de toelichting bij het vervallen art. 2:69 (red.).
Artikel 2:69a256
1. Een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een staat
die geen lidstaat is, wijst Nederland aan
als referentielidstaat, indien de beheerder
voornemens is:
a. alleen beleggingsinstellingen met zetel
in Nederland te beheren en geen rechten van deelneming in de door hem beheerde beleggingsinstellingen in andere lidstaten aan te bieden;
b. rechten van deelneming in een enkele
niet-vergunninghoudende of geregistreerde Europese beleggingsinstelling
alleen in Nederland aan te bieden;
c. rechten van deelneming in een enkele
niet-Europese beleggingsinstelling alleen in Nederland aan te bieden;
d. rechten van deelneming in Europese
beleggingsinstellingen gevestigd in
verschillende lidstaten aan te bieden in
de Europese Unie en aantoonbaar voor
het merendeel in Nederland; of
e. rechten van deelneming in Europese
beleggingsinstellingen
en
nietEuropese beleggingsinstellingen aan te
bieden in de Europese Unie en aantoonbaar voor het merendeel in Nederland.
2. Nederland kan door een buitenlandse beheerder met zetel in een staat die geen
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Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat het nieuwe
artikel 2:69a (zie verderop) niet op 22 juli 2013 in werking
treedt, zoals de rest van de AIFM richtlijn, maar op een later,
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De hier weergegeven
tekst geldt dus nog tot een nader te bepalen moment (red.).
Art. I, onderdeel M, Wijzigingswet financiele markten 2015
(Stb. 2014, nr. 472) (red.).
Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het
Europese derdelandenbeleid van de richtlijn treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit
van de Europese Commissie is vereist). Op dat moment blijft
het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale
derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk 22 juli 2018
moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie is vereist).
Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel,
maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.”
(red.).
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lidstaat is, worden aangewezen als referentielidstaat, indien de beheerder voornemens is:
a. Europese beleggingsinstellingen gevestigd in meerdere lidstaten te beheren zonder rechten van deelneming in
die beleggingsinstellingen overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van de
richtlijn beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen aan te bieden
en de meerderheid van de Europese
beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren gevestigd is in Nederland dan wel het totaal
beheerd vermogen in Nederland het
grootst is;
b. de beheerder voornemens is rechten
van deelneming in een Europese beleggingsinstelling die is geregistreerd
in de zin van artikel 1:107, tweede lid,
onderdeel a, 8°, in een enkele lidstaat
aan te bieden;
c. rechten van deelneming in een enkele
vergunninghoudende of geregistreerde
Europese beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat alleen in Nederland aan te bieden;
d. rechten van deelneming in een enkele
Europese beleggingsinstelling met een
registratie als bedoeld in artikel 1:107,
tweede lid, onderdeel a, 8°, in meerdere
lidstaten aan te bieden;
e. rechten van deelneming in een enkele
Europese beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat in meerdere
lidstaten aan te bieden, waaronder aantoonbaar in Nederland;
f. rechten van deelneming in een enkele
niet-Europese beleggingsinstelling in
meerdere lidstaten aan te bieden,
waaronder aantoonbaar in Nederland;
g. de beheerder voornemens is rechten
van deelneming in Europese beleggingsinstellingen die geregistreerd in
de zin van artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, 8°, aan te bieden in de Europese Unie; of
h. rechten van deelneming in vergunninghoudende of geregistreerde Europese beleggingsinstellingen met zetel
in een andere lidstaat aan te bieden in
de Europese Unie en aantoonbaar voor
het merendeel in Nederland.
3. Indien op grond van het tweede lid Nederland als referentielidstaat kan worden
aangewezen, vraagt de beheerder een
vergunning als bedoeld in artikel 2:67b
aan.
4. De Autoriteit Financiële Markten besluit in
overleg met de toezichthoudende instan-
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5.

6.

7.

8.

9.

ties van de andere lidstaten die kunnen
worden aangewezen als referentielidstaat
binnen een maand na ontvangst van de
vergunningaanvraag, bedoeld in het derde
lid, of Nederland de referentie-lidstaat is.
Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld ten aanzien
van de procedure die gevolgd moet worden om te bepalen of Nederland de referentielidstaat is.
Indien Nederland op grond van het vierde
lid is aangewezen als referentielidstaat,
meldt de Autoriteit Financiële Markten dit
onverwijld aan de beheerder.
Indien de Autoriteit Financiële Markten en
de toezichthoudende instanties bedoeld in
het vierde lid niet binnen de termijn, bedoeld in het vierde lid, tot een besluit komen of de Autoriteit Financiële Markten
niet binnen zeven dagen nadat het besluit
is genomen de beheerder hierover heeft
geïnformeerd kan de beheerder Nederland
als referentielidstaat aanwijzen op grond
van het eerste en tweede lid.
Indien de beheerder binnen twee jaar nadat de Autoriteit Financiële Markten een
vergunning als bedoeld in artikel 2:67b
heeft verleend voornemens is zijn strategie ten aanzien van het aanbieden van
rechten van deelneming te wijzigen en deze wijziging, als deze reeds was doorgevoerd ten tijde van de vergunningaanvraag, gevolgen zou hebben gehad voor
de bepaling van de referentielidstaat, stelt
de beheerder de Autoriteit Financiële
Markten in kennis van dit voornemen en
vermeldt welke lidstaat op basis van de
nieuwe strategie ten aanzien van het aanbieden van rechten van deelneming aangemerkt zal worden als referentielidstaat.
De beheerder legt hierbij zijn gewijzigde
strategie over ten aanzien van het aanbieden van rechten van deelneming en deelt
mee wie zijn in de nieuwe referentielidstaat gevestigde wettelijk vertegenwoordiger is. De Autoriteit Financiële Markten
geeft de informatie door aan de toezichthoudende instantie van de nieuwe referentielidstaat.
Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de procedure die gevolgd
wordt in het kader van een wijziging van
referentielidstaat.
Indien binnen twee jaar nadat een vergunning als bedoeld in artikel 2:67b is verleend, blijkt dat de strategie ten aanzien
van het aanbieden van rechten van deelneming die de beheerder bij de vergunningaanvraag heeft overgelegd onjuist is
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of dat hij hierover onjuiste verklaringen
heeft afgelegd of indien de beheerder zijn
strategie ten aanzien van het aanbieden
van rechten van deelneming wijzigt zonder de procedure op grond van het zevende lid te volgen, deelt de Autoriteit Financiële Markten de beheerder mede dat hij
zijn referentielidstaat op basis van zijn feitelijke strategie ten aanzien van het aanbieden van rechten van deelneming aan
dient te geven. Het achtste lid is van overeenkomstige toepassing.
10. Indien de beheerder geen gevolg geeft
aan een mededeling als bedoeld in het
negende lid trekt de Autoriteit Financiële
Markten de vergunning in.
11. Indien de beheerder zijn strategie ten aanzien van het aanbieden van rechten van
deelneming wijzigt na de periode, bedoeld
in het negende lid, en op basis van zijn
nieuwe strategie ten aanzien van het aanbieden van rechten van deelneming zijn
referentielidstaat wil wijzigen, kan hij hiertoe een verzoek indienen bij de Autoriteit
Financiële Markten. Het achtste lid is van
overeenkomstige toepassing. Bij of krachtens nadere maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor dit
verzoek.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit artikel strekt tot implementatie van artikel 37, vierde,
elfde en twaalfde lid van de richtlijn waarin wordt aangegeven hoe de referentielidstaat van een beheerder met zetel
in een derde land wordt bepaald. In dit artikel wordt alleen
aangegeven in welke situaties Nederland de referentielidstaat is of kan zijn. Het eerste lid geeft de situaties waarin
zeker is dat Nederland de referentielidstaat is en implementeert respectievelijk onderdeel a, c(ii), d, g(ii) en h van
artikel 37, vierde lid van de richtlijn.
Vandaar dat hier de formulering «Nederland wordt aangewezen» wordt gebruikt. In het tweede lid zijn de situaties
opgenomen waarin Nederland kan worden aangewezen als
referentielidstaat maar waarin het ook mogelijk is voor de
beheerder om een andere lidstaat als referentielidstaat aan
te wijzen. Om deze reden wordt in dit lid de formulering
«kan worden aangewezen» gebruikt. Dit tweede lid implementeert respectievelijk onderdeel b, c(i), eerste zinsnede,
c(i), tweede zinsnede, e(i), eerste zinsnede, e(i), tweede
zinsnede en e(ii), f, g(i), eerste zinsnede en g(i), tweede
zinsnede. Voor de praktische werking van het tweede lid is
het van belang dat er een procedure is op grond waarvan
bij meerdere mogelijke referentielidstaten, uiteindelijk één
referentielidstaat als zodanig wordt aangewezen. Deze
procedure is in de richtlijn opgenomen in artikel 37, vierde
lid, voorlaatste alinea en is opgenomen in het derde tot en
met het zesde lid.
Als de beheerder op grond van het tweede lid Nederland
als referentielidstaat zou kunnen aanwijzen, dan regelt het
derde lid dat de beheerder dan ook een vergunningaanvraag bij de AFM indient. Immers op grond van de richtlijn
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geldt dat als meerdere referentielidstaten zouden kunnen
worden aangewezen in al deze lidstaten een vergunning
aangevraagd dient te worden. De AFM besluit op grond
van het vierde lid in overleg met de toezichthoudende
instanties van de betreffende lidstaten of Nederland als
referentielidstaat wordt aangewezen. De richtlijn schrijft
voor dat de toezichthoudende instanties van de lidstaten
die kunnen worden aangewezen als referentielidstaat
onderling beslissen welke lidstaat uiteindelijk referentielidstaat wordt. Dit besluit moeten de lidstaten binnen een
maand nemen. Het vierde lid geeft tevens een grondslag
om bij algemene maatregel van bestuur invulling te geven
aan de procedure die gevolgd moet worden om te bepalen
of Nederland de referentielidstaat wordt. Als de betrokken
lidstaten besluiten dat Nederland de referentielidstaat wordt
meldt de AFM dit op grond van het vijfde lid direct aan de
beheerder. Omdat een beheerder binnen afzienbare termijn
zekerheid nodig heeft bepaalt het zesde lid dat, als de
betrokken lidstaten niet binnen een maand beslissen of als
de AFM niet binnen zeven dagen na het genomen besluit
dit meldt aan de beheerder, de beheerder zelf kan besluiten om Nederland als referentielidstaat aan te wijzen. Uiteraard voor zover het eerste en tweede lid de mogelijkheid
geven om Nederland aan te wijzen.
Bij de beoordeling van de referentielidstaat is de marketingstrategie van de beheerder van groot belang. Afhankelijk van waar de beheerder zijn activiteiten wil verrichten
wijst hij een referentielidstaat aan. De procedure bij een
voorgenomen wijziging van de marketingstrategie na vergunningverlening wordt geregeld in artikel 37, elfde en
twaalfde lid, van de richtlijn. Dit wordt geïmplementeerd in
het zevende tot en met elfde lid van dit artikel. Als bij de
vergunningaanvraag Nederland als referentielidstaat is
aangewezen en binnen 2 jaar na de vergunningverlening
door de AFM is de beheerder voornemens zijn marketingstrategie dusdanig te wijzigen dat hij een andere referentielidstaat zou hebben moeten aanwijzen indien deze marketingstrategie reeds werd gevolgd ten tijde van de vergunningaanvraag, meldt de beheerder dit voornemen aan
de AFM. Hij motiveert zijn beoordeling door zijn nieuwe
marketingstrategie aan de AFM te overleggen en geeft
hierbij aan welke lidstaat op basis van de nieuwe strategie
zijn referentielidstaat wordt. Ook deelt de beheerder aan de
AFM mee wie zijn wettelijk vertegenwoordiger is en waar
deze is gevestigd. Het land van vestiging moet zijn de
nieuwe referentielidstaat.
Het achtste lid geeft een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur de procedure te regelen die gevolgd
moet worden bij een wijziging van referentielidstaat. Het
kan in dat geval gaan om de situatie dat Nederland referentie lidstaat was en dat een andere lidstaat wordt aangewezen en om de situatie dat Nederland in plaats van een
andere lidstaat aangewezen wordt.
Het negende lid implementeert artikel 37, twaalfde lid, en
voorziet in de situatie dat de beheerder bij zijn vergunningaanvraag feitelijk onjuiste gegevens over zijn marketingstrategie heeft overlegd, valse verklaringen omtrent deze
strategie heeft afgelegd of zijn marketingstrategie wijzigt
zonder de procedure van het zevende en achtste lid te
volgen. In deze situaties verzoekt de AFM hem om zijn
referentielidstaat op grond van zijn feitelijke marketing
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strategie aan te geven. Hierbij wordt de procedure op basis
van het achtste lid gevolgd. Het tiende lid regelt dat de
AFM de vergunning van de beheerder dient in te trekken
als de beheerder niet aan dit verzoek voldoet.
Als de beheerder zijn marketingstrategie wil wijzigen na
deze termijn van twee jaar na vergunningverlening en op
basis van deze nieuwe strategie zijn referentielidstaat wil
wijzigen, kan hij een verzoek hiertoe indienen bij de AFM.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
regels worden gesteld aan dit verzoek. Het achtste lid is
van overeenkomstige toepassing.
Dit artikel is onderdeel van het derdelandenbeleid van de
richtlijn en treedt daarom op een bij koninklijk besluit te
bepalen moment in werking.
Artikel 2:69b [vervallen]257
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Zie de toelichting bij art 2:69a.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het huidige artikel 2:69b vervalt aangezien de verklaring
van ondertoezichtstelling (het huidige artikel 2:69a) komt te
vervallen.

§ 2.2.7.1.a Vergunningplicht en -eisen
voor het aanbieden van rechten van
deelneming in ICBE’s
Kamerstuk 33 235, nr. 03
De artikelen met betrekking tot de vergunningplicht en eisen voor het aanbieden van rechten van deelneming in
icbe’s worden opgenomen in een aparte paragraaf in verband met de aanpassing van het begrip «beleggingsinstelling». Inhoudelijk veranderen deze eisen niet door de onderhavige implementatie.
Artikel 2:69b
1. Het is verboden in Nederland een recht
van deelneming in een icbe aan te bieden:
a. zonder dat de beheerder van de icbe
een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning voor het beheren van icbe’s heeft; of
b. indien het een maatschappij voor collectieve belegging in effecten betreft
die geen aparte beheerder van een icbe
heeft, zonder dat de maatschappij een
door de Autoriteit Financiële Markten
verleende vergunning heeft.
2. Onverminderd het eerste lid, aanhef en
onderdeel a, is het verboden in Nederland
een recht van deelneming in een maatschappij voor collectieve belegging in effecten aan te bieden zonder dat de beheerder ten behoeve van die maatschappij
een door de Autoriteit Financiële Markten
daartoe verleende vergunning heeft.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het aanbieden van rechten van
257

deelneming in een icbe met zetel in een
andere lidstaat indien is voldaan aan artikel 93 van de richtlijn instellingen voor
collectieve belegging in effecten en de
beheerder of icbe met zetel in een andere
lidstaat een mededeling van de toezichthoudende instantie van de desbetreffende
lidstaat heeft ontvangen als bedoeld in artikel 93, derde lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Artikel 2:69c
1. Een beheerder van een icbe met een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b verricht naast het beheer van icbe’s geen andere activiteiten dan het beheer van beleggingsinstellingen waarvoor aan hem
een vergunning als bedoeld in artikel 2:65
is verleend. Een maatschappij voor collectieve belegging in effecten die geen aparte
beheerder heeft, verricht geen andere bedrijfsmatige activiteiten dan het beheer
van de icbe.
2. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten een beheerder
van een icbe met een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, aanhef en onderdeel
a, toestaan om de volgende activiteiten te
verrichten of diensten te verlenen:
a. het beheren van een individueel vermogen;
b. het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten; en
c. bewaring en administratie van rechten
van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s.
3. Het is een beheerder van een icbe niet
toegestaan om:
a. alleen de activiteiten te verrichten of
diensten te verlenen, bedoeld in het
tweede lid; of
b. naast de activiteiten, bedoeld in het
eerste lid, uitsluitend de activiteiten te
verrichten of diensten te verlenen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b of
c.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
[…] In het tweede lid wordt het bepaalde in artikel 6, derde
lid en vierde lid, van de Wtb overgenomen. Op grond van
artikel 5, tweede lid, van de richtlijn beleggingsinstellingen
dienen de werkzaamheden van een icbe-beheerder in
beginsel beperkt te zijn tot het beheer van beleggingsinstellingen waaronder wordt begrepen het beheer van de
beleggingen, de administratie, de verkoop en het aanbieden van de deelnemingsrechten. In artikel 5, derde lid, van
de richtlijn beleggingsinstellingen is echter bepaald dat een
icbe-beheerder daarnaast ook individuele vermogens mag
beheren, beleggingsadvies mag geven en deelnemings-

Stb. 2013, nr. 228, Implementatiewet AIFMD (red.).
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rechten mogen bewaren.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Dit artikel is eerder gewijzigd met de implementatie van de
richtlijn markten voor financiële instrumenten. Het oude
artikel 4:59, tweede lid, van de Wft gaf een nadere aanduiding van de desbetreffende nevendiensten door te verwijzen naar de onderdelen 1 en 6 van deel C van de bijlage bij
de richtlijn beleggingsdiensten (voorloper van de richtlijn
markten voor financiële instrumenten). Dit komt overeen
met de nevendiensten voor beheerders van instellingen
voor collectieve beleggingen in effecten (icbe.s) genoemd
in artikel 5, derde lid, onder b, van de richtlijn beleggingsinstellingen. Bij de implementatie van de richtlijn markten
voor financiële instrumenten is de verwijzing naar de onderdelen van de bijlage vervangen door de algemene term
„het verlenen van nevendiensten.. Dit is enerzijds een te
ruime aanduiding van de mogelijke activiteiten van een
beheerder van icbe's aangezien deze term in de wet meer
werkzaamheden omvat dan deze beheerders op grond van
de richtlijn beleggingsinstellingen mogen verrichten. Anderzijds is de aanduiding te beperkt aangezien beleggingsadvies onder de richtlijn markten voor financiële instrumenten
geen nevendienst meer is en dus niet als activiteit in aanmerking zou komen voor een beheerder van icbe's. Voor
de duidelijkheid wordt voorgesteld om de nevendiensten in
artikel 4:59 van de Wft specifiek te benoemen in plaats van
een verwijzing op te nemen naar hetzij de richtlijn markten
voor financiële instrumenten hetzij de richtlijn beleggingsinstellingen.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
De wijzigingen van dit artikel is technisch van aard. Het
artikel heeft thans betrekking op alle beleggingsinstellingen,
inclusief icbe’s. Dit artikel is niet langer van toepassing op
beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s vanwege de bepalingen uit de richtlijn. De voorgestelde wijzigingen bewerkstellingen dat het artikel voortaan ziet op (bewaarders en
beheerders van) icbe’s en maatschappijen voor collectieve
belegging in effecten. Inhoudelijk worden geen wijzigingen
beoogd. Doordat de definitie van de definitie «herziene
richtlijn beleggingsinstelling» is komen te vervallen, wordt
dit begrip in de voornoemde artikelen vervangen door
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
De aanpassingen in de artikelen 4:59, 4:59b, 4:62c en
4:62d van de Wft betreffen technische wijzigingen: de “term
instellingen voor collectieve belegging in effecten” wordt
vervangen door de wettelijke term “icbe” en de term “richtlijn icbe’s” wordt vervangen door de wettelijke term “richtlijn
instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Artikel 4:59, tweede lid, komt te vervallen. In artikel 4:59,
tweede lid, zijn de activiteiten opgenomen die een beheerder van een icbe kan verrichten. Echter de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten stelt een aantal
voorwaarden aan het verrichten van deze activiteiten. Deze
voorwaarden zijn abusievelijk niet opgenomen in artikel
4:59, tweede lid.
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Daarom zou artikel 4:59 moeten worden aangepast. Van
de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inhoud van
artikel 4:59, tweede lid, op te nemen in een nieuw artikel
2:69c in paragraaf 2.2.7.1.a betreffende de vergunningplicht voor beheerders van icbe’s aangezien de activiteiten
die een beheerder kan verrichten samenhangen met de
vergunningplicht. Vergelijk artikel 2:67a dat bepaalt welke
activiteiten een beheerder van een beleggingsinstelling kan
verrichten.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Op dit moment is artikel 6, tweede en derde lid, van de
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten258
geïmplementeerd in de artikelen 4:59, tweede lid, en 4:60,
derde lid. Echter artikel 6, derde lid, is slechts deels geïmplementeerd. Artikel 6, tweede en derde lid, regelt welke
activiteiten een beheerder van een icbe mag verrichten.
Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij artikel 2:67a waarin
is opgenomen welke activiteiten (en onder welke voorwaarden) een beheerder van een beleggingsinstelling mag
verrichten. In artikel 2:69c wordt artikel 6, tweede en derde
lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in
effecten nu volledig geïmplementeerd. De hoofdregel wordt
opgenomen in artikel 2:69c, eerste lid. Op basis daarvan
mag een beheerder alleen beleggingsinstellingen en icbe’s
beheren. Een maatschappij voor collectieve belegging in
effecten mag als enig toegestane activiteit de icbe beheren.
In artikel 2:69c, tweede lid, wordt bepaald dat het een
beheerder ook is toegestaan andere activiteiten te verrichten of bepaalde beleggingsdiensten te verlenen. De vergunninghoudende beheerder heeft voor het verlenen van
deze beleggingsdiensten geen vergunning als bedoeld in
artikel 2:96 van de Wft nodig. Wel is het nodig dat de vergunning op grond van artikel 2:69b van de Wft expliciet
toestaat dat ook bepaalde beleggingsdiensten worden
verleend. Uiteraard wordt deze toevoeging aan de vergunning alleen verstrekt als de beheerder ook daadwerkelijk
voornemens is de beleggingsdiensten te verlenen. De weten regelgeving met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten is onverkort van toepassing op het verlenen
van de in artikel 2:69c, tweede lid, bedoelde beleggingsdiensten door een beheerder.
Op grond van het derde lid, onderdeel a, kan een beheerder van een icbe niet uitsluitend de activiteiten verrichten of
diensten verlenen als bedoeld in het tweede lid. De beheerder moet derhalve ook deelnemingsrechten aanbieden
of beheren. Bovendien is het op grond van het derde lid,
onderdeel b, niet toegestaan om alleen de diensten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b of c, te verlenen zonder tevens de diensten onder onderdeel a te verlenen. Dit
volgt uit artikel 6, derde lid, van de richtlijn instellingen voor
collectieve belegging in effecten en was abusievelijk nog
niet geïmplementeerd.
Artikel 2:69d
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
258

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees parlement en de Raad
van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor
collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PbEU 2009, 302).
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op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, indien de aanvrager aantoont
dat met betrekking tot de beheerder van
de icbe zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, eerste en derde lid, met betrekking tot het beleid met betrekking
tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 4:14, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. artikel 4:39 met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en artikel 4:40 met
betrekking tot de plaats van waaruit zij
hun werkzaamheden verrichten;
g. artikel 4:42 met betrekking tot de
rechtsvorm van de beheerder van de
icbe;
h. artikel 4:62m met betrekking tot de tussen de beheerder en de bewaarders te
sluiten overeenkomsten;
i. artikel 4:44, eerste lid, met betrekking
tot het houden van de juridische eigendom van de activa van een fonds
voor collectieve belegging in effecten
door een entiteit die uitsluitend ten behoeve van het desbetreffende fonds
houdt;
j. artikel 4:48 met betrekking tot het in
dat artikel bedoelde registratiedocument;
k. artikel 4:62m met betrekking tot het
bewaren van de activa door bewaarders;
l. artikel 4:62n, met betrekking tot het
aanstellen van de bewaarder;
m. artikel 4:62o, vierde lid, met betrekking
tot de zetel van de bewaarders;
n. artikel 4:59, eerste lid, met betrekking
tot de zetel van de beheerder;
o. artikel 4:59, tweede lid, met betrekking
tot de werkzaamheden van de beheerder;
p. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen;
q. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit; en
r. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit.
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2. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel b, indien de aanvrager aantoont
dat met betrekking tot de maatschappij
voor collectieve belegging in effecten zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, eerste en derde lid, met betrekking tot het beleid met betrekking
tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 4:14, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. artikel 4:39 met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en artikel 4:40 met
betrekking tot de plaats van waaruit zij
hun werkzaamheden verrichten;
g. artikel 4:42 met betrekking tot de
rechtsvorm van de beheerder van de
icbe;
h. artikel 4:62m, tweede lid met betrekking tot de tussen de maatschappij
voor collectieve belegging in effecten
en de bewaarder te sluiten overeenkomst;
i. artikel 4:48 met betrekking tot het in
dat artikel bedoelde registratiedocument;
j. artikel 4:62m, eerste lid met betrekking
tot het bewaren van de activa door een
bewaarder;
k. artikel 4:62n, met betrekking tot het
aanstellen van de bewaarder;
l. artikel 4:62o, vierde lid met betrekking
tot de zetel van de bewaarder;
m. artikel 4:60, eerste lid, met betrekking
tot het statutaire doel van de maatschappij voor collectieve belegging in
effecten;
n. artikel 4:60, tweede lid, met betrekking
tot het zonder beperkingen in Nederland aanbieden van de rechten van
deelneming en de inkoop of terugbetaling daarvan op verzoek van een deelnemer;
o. artikel 4:60, derde lid, met betrekking
tot de werkzaamheden van de maatschappij voor collectieve belegging in
effecten;
p. artikel 3:53, eerste en derde lid, met be-
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trekking tot het minimum eigen vermogen; en
q. artikel 3:63, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de liquiditeit.
3. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, tweede lid, indien de aanvrager aantoont dat met betrekking tot de
maatschappij voor collectieve belegging
in effecten zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
b. artikel 4:40 met betrekking tot de plaats
van waaruit de personen die het dagelijks beleid van de beleggingsmaatschappij bepalen hun werkzaamheden
verrichten;
c. artikel 4:42 met betrekking tot de
rechtsvorm van de beheerder van de
icbe;
d. artikel 4:62m, eerste lid met betrekking
tot het bewaren van de activa door de
bewaarder;
e. artikel 4:62n, met betrekking tot het
aanstellen van de bewaarder;
f. artikel 4:62o, vierde lid met betrekking
tot de zetel van de bewaarder;
g. artikel 4:60, eerste lid, met betrekking
tot het statutaire doel van de maatschappij voor collectieve belegging in
effecten;
h. artikel 4:60, tweede lid, met betrekking
tot het zonder beperkingen in Nederland aanbieden van de rechten van
deelneming en de inkoop of terugbetaling daarvan op verzoek van een deelnemer; en
i. artikel 4:60, derde lid, met betrekking
tot de werkzaamheden van de maatschappij voor collectieve belegging in
effecten.
4. De aanvraag van de vergunning, bedoeld
in het eerste, tweede en derde lid, geschiedt onder opgave van bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
5. Ingeval een gekwalificeerde deelneming
als bedoeld in artikel 3:95 wordt gehouden
in de beheerder van een icbe verleent de
Autoriteit Financiële Markten, onverminderd het eerste, tweede en derde lid, een
vergunning indien de houder van de gekwalificeerde deelneming in de beheerder
voldoet aan artikel 3:95, tweede lid, en de
Nederlandsche Bank van oordeel is dat
voldaan is aan het bepaalde ingevolge de
artikelen 3:99 tot en met 3:101 met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar.
Kamerstuk 33.918, nr. 3

Artikel 2:69c, zesde lid, van de Wft kan vervallen omdat het
vierde lid van dat artikel dezelfde strekking heeft. Daarnaast wordt de verwijzing naar artikel 4:44 van de Wft in
overeenstemming gebracht met de inhoud van dat artikel
zoals dit is komen te luiden met de implementatie van de
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
De wijzigingen in artikel 2:69c hangen samen met het
verplaatsen van de artikelen die van toepassing zijn op een
bewaarder van een beleggingsinstelling en een bewaarder
van een icbe naar een aparte paragraaf 4.3.1.4e. Toegevoegd wordt dat de aanvrager van een vergunning voor het
beheren van een icbe dient aan te tonen dat de bewaarder
overeenkomstig artikel 4:62n is aangesteld.

§ 2.2.7.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten
Artikel 2:70 oud [vervallen]259
Artikel 2:70
1. Een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling kan overgaan tot het
voor de eerste maal beheren van een Nederlandse beleggingsinstelling, door middel van het verrichten van diensten of
door middel van een bijkantoor, of het in
Nederland aanbieden van rechten van
deelneming aan professionele beleggers,
in een door hem beheerde beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat
onmiddellijk na ontvangst van de mededeling van de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van zijn herkomst dat zij de
informatie, verstrekt op grond van de artikelen 32 en 33 van de richtlijn beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen,
aan de Autoriteit Financiële Markten heeft
verzonden.
2. Een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling kan overgaan tot:
a. het beheren van een Nederlandse beleggingsinstelling waarvan rechten van
deelneming zijn of worden aangeboden
aan niet-professionele beleggers in
Nederland; of
b. het in Nederland aanbieden van rechten
van
deelneming
aan
nietprofessionele beleggers, in een door
hem beheerde beleggingsinstelling met
zetel in een lidstaat; onmiddellijk na
ontvangst van de mededeling van de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van zijn herkomst dat zij de informatie, verstrekt op grond van de artikelen 32 en 33 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggings259
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Stb. 2011, nr. 357, Wet implementatie UCITS IV (red.).
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instellingen, aan de Autoriteit Financiele Markten heeft verzonden.
3. De beheerder van een beleggingsinstelling meldt zijn voornemen om een activiteit als bedoeld in het tweede lid te verrichten aan de Autoriteit Financiële Markten.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Deze artikelen regelen de volgende situaties:
a. een beheerder met een vergunning in een andere
lidstaat wil in Nederland een beleggingsinstelling beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat in Nederland aanbieden;
b. een beheerder uit een derde land die een andere lidstaat als referentielidstaat heeft wil op basis van zijn
paspoort in Nederland aanbieden; en
c. een beheerder van een beleggingsinstelling met een
vergunning in een andere lidstaat wil een beleggingsinstelling met zetel in een derde land in Nederland aanbieden.
De procedure om grensoverschrijdend actief te zijn speelt
zich met name af tussen beheerder en de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de beheerder
en tussen die toezichthoudende instantie en de AFM. De
beheerder hoeft niet rechtstreeks informatie aan de AFM te
verstrekken, dit gebeurt door de toezichthouder in de lidstaat van herkomst. Vandaar dat dit artikel ook aansluit bij
de mededeling die de beheerder van zijn toezichthoudende
instantie ontvangt dat de informatie aan de AFM is verzonden. De beheerder kan direct na deze mededeling zijn
activiteiten in Nederland verrichten. Artikel 2:70a (regelt de
situaties b en c) is onderdeel van het Europese derdelandenbeleid en onderdeel AT [art. 2:70a (red.)] treedt daarom
op een bij koninklijk besluit te bepalen moment in werking.
Kamerstuk 33.632, nr. 8
Tot slot wordt een nieuw onderdeel Zd ingevoegd. Dat
nieuwe onderdeel strekt tot het vervallen van de zinsnede
in artikel 2:70 van de Wft, omdat het juist bijkantoren in
Nederland betreft en niet in andere lidstaten gelegen bijkantoren.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen mogen bepaalde beheerders
die beschikken over een vergunning voor het aanbieden
van rechten van deelneming of beheren van een beleggingsinstelling gebruik maken van het zogenaamde Europees paspoort voor zover het aanbieden van rechten van
deelneming aan professionele beleggers betreft. Dat houdt
in dat de beheerder met een vergunning in een andere
lidstaat in Nederland mag aanbieden aan professionele
beleggers.
De wijziging van artikel 2:70 van de Wft, en in samenhang
daarmee van artikel 4:1 van de Wft, regelt dat een beheerder met een vergunning in een andere lidstaat die de notificatie procedure heeft doorlopen ook in Nederland mag
aanbieden aan niet-professionele beleggers of een belegginginstelling mag beheren die aan niet-professionele
beleggers aanbiedt. Voorwaarde is net als bij het aanbie-
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den aan professionele beleggers dat de buitenlandse beheerder van de beleggingsinstelling van de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst een bevestiging heeft gekregen dat die toezichthoudende instantie een
paspoort notificatie heeft gedaan aan de AFM overeenkomstig de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.
Daarnaast dient de beheerder de AFM te melden dat zij
voornemens is om deelnemingsrechten aan nietprofessionele beleggers aan te bieden of om een beleggingsinstelling te beheren waarvan deelnemingsrechten
aan niet-professionele beleggers worden aangeboden. De
beheerder dient namelijk te voldoen aan de aanvullende
nationale eisen die in het doorlopend toezicht ingevolge
artikel 4:37p van de Wft worden gesteld aan beheerders
die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
aanbieden aan niet-professionele beleggers. De meldingsplicht is nodig opdat de AFM kan vaststellen welke buitenlandse beheerders die gebruik maken van het paspoortregime aan niet-professionele beleggers aanbieden. De AFM
ziet er op toe dat deze instellingen voldoen aan de nationale aanvullende eisen ingevolge artikel 4:37p.
Artikel 2:70a260
1. Een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling welke beheerder een
andere lidstaat als referentielidstaat heeft,
kan overgaan tot het voor de eerste maal
beheren van een Nederlandse beleggingsinstelling, door middel van het verrichten
van diensten of door middel van een in de
andere lidstaat gelegen bijkantoor, of het
in Nederland aanbieden van rechten van
deelneming aan professionele beleggers,
in een door hem beheerde beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat
onmiddellijk na ontvangst van de mededeling van de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van zijn herkomst dat zij de
informatie, verstrekt op grond van de artikelen 39 en 40 van de richtlijn beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen,
aan de Autoriteit Financiële Markten heeft
verzonden.
2. Een buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling welke beheerder zetel
heeft in een andere lidstaat, kan overgaan
260

Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het Europese derdelandenbeleid van de richtlijn
treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit van de Europese Commissie is vereist). Op dat
moment blijft het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk
22 juli 2018 moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie
is vereist). Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel, maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.” (red.).
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tot het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers, in een door hem beheerde beleggingsinstelling met zetel in een staat die
geen lidstaat is261 of in een door hem beheerde feeder-beleggingsinstelling met
zetel in een lidstaat met een niet-Europese
master-beleggingsinstelling of met een
Europese master-beleggingsinstelling die
niet wordt beheerd door een vergunninghoudende Europese beheerder 262 onmiddellijk na ontvangst van de mededeling
van de toezichthoudende instantie van de
lidstaat van zijn herkomst dat zij de informatie, verstrekt op grond van de artikel 35
van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, aan de Autoriteit Financiële Markten heeft verzonden.
3. Een beheerder als bedoeld in het eerste of
tweede lid kan overgaan tot het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming aan niet-professionele beleggers indien hij voldoet aan de voorwaarden in het
eerste en tweede lid en de beheerder een
melding heeft gedaan aan de Autoriteit Financiële Markten dat hij voornemens is
aan niet-professionele beleggers aan te
bieden.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Zie de toelichting op artikel 2:70.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Met de aanpassing van het eerste lid van artikel 2:70a van
de Wft wordt een onjuiste verwijzing hersteld.
Met de wijziging van het tweede lid, wordt artikel 35 van de
richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen nader geïmplementeerd. Door de opgenomen toevoeging wordt overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van de
richtlijn bepaald dat beheerders met een vergunning in een
andere lidstaat op basis van hun Europees paspoort niet
alleen rechten van deelneming in beleggingsinstellingen
met een zetel buiten de EU, maar ook rechten van deelneming in Europese feeder-beleggingsinstellingen die een
master-beleggingsinstelling buiten de EU hebben of die
een EU master beleggingsinstelling hebben die niet door
een vergunninghoudende EU abi-beheerder worden beheerd, in Nederland aan professionele beleggers mogen
aanbieden. Artikel 35 van de Richtlijn bevat immers deze
mogelijkheid voor feeder-EU beleggingsinstellingen die niet
aan de in artikel 31, lid 1, tweede alinea, bedoelde vereisten voldoen. Daarnaast wordt een verwijzing naar artikel 32
en 33 van de richtlijn vervangen door een verwijzing naar
artikel 35, waarop artikel 2:70a immers betrekking heeft.
Artikel 2:70a zal in werking treden op de door de Commis261
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Art. I, onderdeel P onder 2 van de Wijzigingswet financiele
markten 2015 (Stb. 2014, nr. 472) voegt ten onrechte geen
komma in voor en na de tussengevoegde zinsnede (red.).
Art. I, onderdeel P onder 2 van de Wijzigingswet financiele
markten 2015 (Stb. 2014, nr. 472) voegt ten onrechte geen
komma in voor en na de tussengevoegde zinsnede (red.).
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sie op grond van artikel 66, derde lid, van de richtlijn vast te
stellen datum.
Met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen mogen bepaalde beheerders
die beschikken over een vergunning voor het aanbieden
van rechten van deelneming of beheren van een beleggingsinstelling gebruik maken van het zogenaamde Europees paspoort voor zover het aanbieden van rechten van
deelneming aan professionele beleggers betreft. Dat houdt
in dat de beheerder met een vergunning in een andere
lidstaat in Nederland mag aanbieden aan professionele
beleggers. Het nieuwe derde lid van het nog in werking te
treden artikel 2:70a van de Wft, en in samenhang daarmee
van artikel 4:1 van de Wft, regelt dat een beheerder met
een vergunning in een andere lidstaat die in Nederland de
notificatieprocedure heeft doorlopen ook in Nederland mag
aanbieden aan niet-professionele beleggers. Voorwaarde is
daarbij dat de beheerder van de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van herkomst een bevestiging heeft gekregen dat de paspoort notificatie overeenkomstig de richtlijn
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen is gedaan aan de AFM én dat de beheerder een melding doet
aan de AFM dat zij voornemens is aan niet-professionele
beleggers aan te bieden. Daarnaast dient de beheerder te
voldoen aan de aanvullende nationale eisen die in het
doorlopend toezicht ingevolge artikel 4:37p van de Wft
worden gesteld aan beheerders die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden aan nietprofessionele beleggers.
Artikel 2:71
1. Een beheerder van een icbe met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
voor de eerste maal vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beheren van een
icbe met zetel in Nederland of het aanbieden van rechten van deelneming in een
door hem beheerde icbe met zetel in een
andere lidstaat:
a. onmiddellijk na ontvangst van de mededeling daartoe van de Autoriteit Financiële Markten; of
b. twee maanden na ontvangst van de
mededeling van de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat van
doorzending van de kennisgeving van
het voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
beheerders van een icbe die hebben voldaan aan artikel 2:101, eerste lid.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Artikel 2:71, eerste lid, implementeert artikel 17, zesde en
zevende lid, van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. De procedure voor beheerders met zetel in een andere lidstaat die voor de eerste maal vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor werkzaamheden willen verrichten wordt
in dit artikel beschreven. De beheerder stelt de toezichthoudende instantie van de lidstaat van zijn zetel in kennis
van dit voornemen. Die toezichthoudende instantie van de
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andere lidstaat doet aan de AFM mededeling van het voornemen van de beheerder en verstrekt in dat kader de gegevens over de beheerder aan de AFM. Tevens stelt de
toezichthoudende instantie van de andere lidstaat de beheerder van de doorzending van de kennisgeving van het
voornemen op de hoogte (zie artikel 17, derde lid, van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen). Na ontvangst van
de mededeling van het voornemen en de gegevens heeft
de AFM vervolgens maximaal twee maanden de tijd om
zich voor te bereiden op het toezicht op het bijkantoor. De
beheerder kan met zijn werkzaamheden vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor aanvangen twee maanden
na ontvangst van de mededeling van de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat dat de kennisgeving is
doorgezonden aan de AFM of onmiddellijk na ontvangst
van de mededeling van de AFM dat de beheerder kan
overgaan tot het beheren van een icbe met zetel in Nederland of het in Nederland aanbieden van rechten van deelneming in een door hem beheerde icbe met zetel in een
andere lidstaat. Voor zover icbe-beheerders met zetel in
een andere lidstaat in Nederland individuele vermogens
(wensen te) beheren, worden zij voor het verlenen van die
diensten als beleggingsonderneming aangemerkt. Indien
de beheerder vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor
individuele vermogens wenst te beheren, zal derhalve de
procedure in artikel 2:101, eerste lid, dienen te worden
gevolgd. In beide artikelen wordt de procedure voor het
vanuit een bijkantoor verrichten van werkzaamheden beschreven daarom is artikel 2:71, eerste lid, niet van toepassing indien de beheerder reeds heeft voldaan aan de procedure van artikel 2:101, eerste lid.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het betreft technische wijzigingen in verband met de definitiewijzigingen van de begrippen beleggingsinstelling, beheerder en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Artikel 2:72
1. Onverminderd de artikelen 2:69b, eerste
lid, aanhef en onderdeel a, of tweede lid,
2:69c, eerste lid, onderdelen g en k tot en
met q en derde lid, met betrekking tot de
aanvraag van een vergunning voor een
icbe gaat een beheerder van een icbe met
zetel in een andere lidstaat die voornemens is een icbe met zetel in Nederland te
beheren, daartoe slechts over nadat de
Autoriteit Financiële Markten met het
voornemen heeft ingestemd.263
263

Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:
Vraag: Wat is het beleid met betrekking tot de-registratie van
buitenlandse UCITS in Nederland?
Antwoord: Er zijn twee mogelijkheden te onderkennen. Indien er geen Nederlandse beleggers in de buitenlandse
UCITS zijn, kan de buitenlandse UCITS volstaan met het indienen van een verzoek aan de AFM om de registratie in te
trekken. Indien er wel Nederlandse beleggers in de buitenlandse UCITS zijn, dan dient de buitenlandse UCITS de beleggers of middels een advertentie op de hoogte te stellen
van de voorgenomen intrekking of indien de UCITS alle
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2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van:
a. de overeenkomst met de bewaarder inzake beheer en bewaring, bedoeld in
artikel 22, tweede lid, van de richtlijn
instellingen voor collectieve belegging
in effecten; en
b. gemaakte afspraken met betrekking tot
het uitbesteden van de werkzaamheden, bedoeld in bijlage II van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.
3. Indien de beheerder, bedoeld in het eerste
lid, al een zelfde soort icbe met zetel in
Nederland beheert, volstaat een verwijzing
naar de reeds verstrekte gegevens.
4. De Autoriteit Financiële Markten stemt, na
ontvangst van de gegevens, bedoeld in
het tweede lid, in met een voornemen als
bedoeld in het eerste lid, tenzij:
a. de beheerder geen vergunning heeft
voor het beheer van de desbetreffende
icbe; of
b. de beheerder of de icbe niet zal kunnen
voldoen aan het ingevolge het Deel
Gedragstoezicht financiële ondernemingen bepaalde.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Artikel 2:72 verwerkt artikel 20, eerste en derde lid, van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Beheerders met
zetel in een andere lidstaat kunnen een icbe met zetel in
Nederland beheren (beheren omvat het beheer van de
icbe, het aanbieden van deelnemingsrechten en de administratie) na instemming van de AFM. De icbe-beheerder
dient daartoe een aanvraag van instemming in bij de AFM.
De aanvraag geschiedt onder opgave van de gegevens,
bedoeld in het tweede lid.
Naast de overeenkomst tussen de beheerder en de bewaarder dienen ook de afspraken tussen de beheerder en
de derde waaraan werkzaamheden worden uitbesteed aan
de AFM te worden verstrekt. Het gaat om gemaakte afspraken over het uitbesteden van werkzaamheden waarvoor de beheerder een vergunning heeft. Het derde lid
bepaalt dat indien de beheerder al een zelfde soort icbe
met zetel in Nederland beheert, de beheerder kan volstaan
met een verwijzing naar de reeds verstrekte gegevens. De
AFM kan de toezichthoudende instantie van de desbetreffende lidstaat informatie en verduidelijking vragen over de
verstrekte informatie en over de reikwijdte van de vergunning. De AFM stemt, na ontvangst van de gegevens, met
een aanvraag in. De AFM kan met een aanvraag niet instemmen indien de icbe die de beheerder voornemens is te
beheren niet valt onder de reikwijdte van de vergunning of
de beheerder of de icbe niet zal kunnen voldoen aan het bij
of krachtens het Deel Gedragstoezicht financiële onderneadressen heeft van Nederlandse beleggers, via een
brief/email aan deze Nederlandse beleggers. In deze advertentie of brief/email moet dan de mededeling opgenomen
worden dat de beleggers tot datum XX kunnen uitstappen
(red.).
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mingen bepaalde. Voordat de AFM besluit niet in te stemmen met de aanvraag raadpleegt zij de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat (zie artikel 1:60a, eerste
lid).
Voor de icbe met zetel in Nederland dient daarnaast een
aparte vergunning te worden aangevraagd. Het bepaalde in
de artikelen 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of
tweede lid, 2:67, tweede lid en 2:69 met betrekking tot de
vergunningaanvraag voor een icbe is van toepassing.
Kamerstuk 32.622, nr. 4
Artikel 2:72 van de Wft strekt blijkens de toelichting tot
implementatie van artikel 20, eerste en derde lid, van de
richtlijn. Artikel 20 ziet op het beheren van een icbe door
een beheerder met zetel in een andere lidstaat. Aan de
hand van een zogenoemd Europees paspoort kunnen
beheerders met zetel in een andere lidstaat grensoverschrijdende werkzaamheden verrichten. Zij kunnen in de
lidstaat van ontvangst (de lidstaat waar de icbe is gevestigd) niet nogmaals aan een vergunningvereiste worden
onderworpen. Uit artikel 20 volgt wel dat de lidstaat van
ontvangst van de beheerder regels kan stellen omtrent de
«toelating» van de icbe. De icbe kan aldus wel aan een
vergunningvereiste worden onderworpen.
Thans wordt in beginsel in de Wft een icbe niet aan een
afzonderlijk vergunningvereiste onderworpen. De voor een
icbe relevante voorschriften richten zich tot haar beheerder,
dit omdat bijvoorbeeld een beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid heeft en derhalve niet zelf kan optreden.
Daarbij wordt in artikel 1:13, tweede lid, van de Wft wel
geregeld dat het ingevolge de Wft bepaalde ten aanzien
van een beheerder van overeenkomstige toepassing is op
een beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder
heeft.
De door de richtlijn gecreëerde mogelijkheid voor een
beheerder met zetel in een andere lidstaat om een icbe in
Nederland te gaan beheren, dwingt ertoe de toelating van
icbe’s afzonderlijk te reguleren. Blijkens de toelichting wordt
met artikel 2:72 van de Wft beoogd een afzonderlijke vergunning voor een icbe in het leven te roepen. Artikel 2:72
verklaart daartoe onderdelen van artikel 2:67 en 2:69 van
toepassing op de icbe. Daarnaast dient ingevolge artikel
2:72 een beheerder met zetel in een andere lidstaat die
een icbe met zetel in Nederland wil gaan beheren, daarvoor toestemming te verkrijgen van de Autoriteit Financiële
Markten.
De Afdeling constateert dat, overeenkomstig het stelsel van
de Wft, de artikelen 2:67 en 2:69 zich niet richten tot de
icbe maar tot de beheerder van een beleggingsinstelling of
icbe. Het is de Afdeling niet geheel duidelijk hoe voorkomen wordt dat ten aanzien van een beheerder met zetel in
een andere lidstaat die in Nederland een icbe wil beheren,
zowel in de lidstaat van herkomst als in Nederland vergelijkbare voorschriften worden gesteld. Dit laatste zou zich
niet verdragen met het uitgangspunt van het Europese
paspoort, ook voor beheerders.
De Afdeling merkt voorts op dat buiten twijfel dient te staan
dat een beheerder met zetel in een andere lidstaat, overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn, voor elke icbe afzonderlijk om toelating zal dienen te verzoeken. Dit blijkt uit de
nu voorgestelde regeling onvoldoende.
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De Afdeling beveelt aan de toelichting in het licht van het
bovenstaande aan te vullen en zo nodig het voorstel aan te
passen.
In zijn advies constateert de Afdeling Advisering van de
Raad van State dat, overeenkomstig het stelsel van de Wft,
de artikelen 2:67 en 2:69 zich niet richten tot de icbe maar
tot de beheerder van een beleggingsinstelling of icbe. Het
is de Afdeling niet duidelijk hoe voorkomen wordt dat ten
aanzien van een beheerder met zetel in een andere lidstaat
die in Nederland een icbe wil beheren, zowel in de lidstaat
van herkomst als in Nederland vergelijkbare voorschriften
worden gesteld. Voorts merkt de Afdeling op dat buiten
twijfel dient te staan dat een beheerder met zetel in een
andere lidstaat, overeenkomstig artikel 5 van de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen, voor elke icbe afzonderlijk
om toelating zal dienen te verzoeken. Naar aanleiding van
de opmerkingen van de Afdeling is het voorstel en de memorie van toelichting aangepast. In artikel 2:72, eerste lid,
van het wetsvoorstel is opgenomen dat onverminderd de
artikelen 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of tweede
lid, 2:67, tweede lid, en 2:69 met betrekking tot de vergunningaanvraag voor een instelling voor collectieve belegging
in effecten (icbe) een beheerder met zetel in een andere
lidstaat die voornemens is een icbe met zetel in Nederland
te beheren daartoe slechts over gaat nadat de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) met het voornemen heeft ingestemd. Door deze aanpassing is duidelijk dat de eisen
betrekking hebben op de vergunningaanvraag voor de
desbetreffende icbe en niet op de beheerder die al een
vergunning heeft in zijn lidstaat van herkomst (lidstaat van
de zetel van de beheerder).
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het betreft technische wijzigingen in verband met de definitiewijzigingen van de begrippen beleggingsinstelling, beheerder en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
In artikel 2:72 wordt de verwijzing naar de artikelen 23,
vijfde lid, en 33, vijfde lid, van de richtlijn instellingen voor
collectieve belegging in effecten vervangen door een verwijzing naar het gewijzigde artikel 22, tweede lid, van de
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Artikel 2:73
1. Een beheerder van een beleggingsinstelling of beleggingsinstelling met zetel in
een aangewezen staat als bedoeld in artikel 2:66, eerste lid, die voornemens is in
Nederland rechten van deelneming aan te
bieden geeft de Autoriteit Financiële Markten daarvan kennis en legt daarbij een
verklaring van ondertoezichtstelling over,
afgegeven door de toezichthoudende instantie van die aangewezen staat.
2. De beheerder van een beleggingsinstelling of beleggingsinstelling kan acht weken na de in het eerste lid bedoelde kennisgeving aanvangen met het aanbieden
van rechten van deelneming in Nederland,
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tenzij de Autoriteit Financiële Markten
voor het verstrijken van die acht weken
heeft bekendgemaakt dat het voornemen
of de beoogde wijze van verhandeling niet
in overeenstemming is met toepasselijke
Nederlandse wettelijke bepalingen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de notificatieplicht geregeld voor beleggingsinstellingen met zetel in een door de Minister van
Financiën op grond van artikel 2:66, eerste lid, aangewezen staat en neemt artikel 17c, tweede lid, van de Wtb
over. Een beleggingsinstelling met zetel in een aangewezen staat zal van haar voornemen om in Nederland rechten
van deelneming aan te bieden de AFM vooraf in kennis
moeten stellen. Daarbij moet zij een verklaring overleggen
waaruit blijkt dat zij in de aangewezen staat daadwerkelijk
onder toezicht staat. Indien de AFM de beleggingsinstelling
niet laat weten dat het voornemen of de beoogde wijze van
verhandeling in strijd is met de toepasselijke Nederlandse
bepalingen, kan zij na acht weken overgaan tot het aanbieden van deelnemingsrechten in Nederland.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging van
het tweede lid van artikel 2:73 van de Wft, wordt verduidelijkt dat de AFM acht weken de tijd heeft om te beslissen of
de voorgenomen activiteiten van de beleggingsinstelling al
dan niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse
wettelijke bepalingen. Voorts vervalt in het tweede lid de
zinsnede «, bedoeld in het eerste lid,». De door de beleggingsinstelling op grond van het eerste lid te verstrekken
kennisgeving behoeft immers geen informatie te bevatten
over de beoogde wijze van verhandeling.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:73 van de Wft wordt technisch aangepast naar
aanleiding van de wijzigingen in artikel 2:66 van de Wft.

§ 2.2.7.3. Vrijstelling
Artikel 2:74
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:65.
2. Indien aan een vrijstelling als bedoeld in
het eerste lid het voorschrift wordt verbonden dat bij een aanbod, en in reclameuitingen en documenten waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld,
wordt vermeld dat de vrijgestelde activiteit
niet vergunningplichtig is ingevolge deze
wet, wordt deze vermelding gedaan op
door de Autoriteit Financiële Markten vast
te stellen wijze.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De bepaling van artikel 14, tweede lid, van de Wtb dat aan
een vrijstelling voorschriften en beperkingen mogen worden
gesteld, wordt niet overgenomen omdat het inherent aan
de bevoegdheid van de Minister van Financiën om vrijstellingen te regelen is dat in een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen worden geregeld.
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Kamerstuk 32.036, nr. 3
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 2:59 Wft.
Kamerstuk 32.781, nr. 9
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 2:74, eerste
lid, van de Wft. Dat lid ziet op aanbieders van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (red.).
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:74 van de Wft wordt technisch aangepast. De van
de vergunningplicht uitgezonderde of vrijgestelde instellingen zijn limitatief bepaald en worden bij wet geregeld. Een
grondslag voor een vrijstellingsregeling is daarmee in beginsel overbodig geworden. Echter, in Europees verband
bestaat op het moment van indienen van het onderhavige
voorstel van wet nog de mogelijkheid dat uitzonderingen
worden geformuleerd. Artikel 2:74 wordt voorlopig gehandhaafd om op korte termijn de mogelijkheid te hebben om
duidelijkheid te bieden als bijvoorbeeld door ESMA wordt
bepaald dat specifieke beheerders of beleggingsinstellingen niet onder de vergunningplicht ingevolge de richtlijn
vallen.
Kamerstuk 33.235, Nr. 10
Nagelaten was om de vrijstelling in artikel 2:74, eerste lid,
van de Wft aan te passen aan het nieuwe artikel 2:66a,
eerste en tweede lid, van de wet. Dit wordt met deze wijziging hersteld. Artikel 2:66a vormt de implementatie van
artikel 3 van de richtlijn. Hierin is geregeld dat een verlicht
regime op beheerders van toepassing is, wanneer de rechten van deelneming worden aangeboden aan professionele
beleggers. Ook is een verlicht regime van toepassing bij
het aanbieden van rechten van deelneming aan nietprofessionele beleggers, voor zover de rechten worden
aangeboden aan minder dan honderdvijftig personen, de
rechten kunnen worden verworven voor een tegenwaarde
van tenminste € 100 000, of de rechten een nominale
waarde per recht hebben van tenminste € 100 000.
Omdat de betreffende drempels reeds zijn opgenomen in
artikel 2:66a, kunnen de in artikel 2:74, eerste lid, opgenomen beperkingen worden geschrapt.

Afdeling 2.2.8 Adviseren over andere
financiële producten dan financiële
instrumenten
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Adviseren over financiële instrumenten wordt uitgesloten in
het opschrift, omdat deze activiteit op grond van het gewijzigde artikel 1:1 zal worden aangemerkt als beleggingsdienst. Zie ook de definitie van verlenen van een beleggingsdienst.
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§ 2.2.8.1. Vergunningplicht en -eisen

272 273 274 275

Artikel 2:75 264 265
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning te adviseren over andere financiële producten dan
financiële instrumenten. 266 267 268 269 270 271

vermeldt dat hij voor het adviseren ten aanzien van het beleggingsobject niet onder toezicht staat van de AFM (red.).
Art. 5, lid 1, sub b, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs voorzover zij adviseren over verzekeringen aan (1°) rechtspersonen waarin
zij deelnemen; (2°) vennootschappen waarvan zij vennoot
zijn; of (3°) rechtspersonen of vennootschappen waarin of
waarvan andere rechtspersonen of vennootschappen waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur
verbonden zijn, deelnemen onderscheidenlijk vennoot zijn
(red.).
Art. 5, lid 1, sub d, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs voorzover zij tevens optreden als bemiddelaar ten aanzien van het aanbevolen financiële product en zij als bemiddelaar zijn vrijgesteld
ingevolge art. 6, eerste lid 1, sub c, Vr. (bemiddelaars voorzover zij bemiddelen in financiële producten ten aanzien
waarvan het een andere onderneming waarmee zij in een
formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden ingevolge de wet is toegestaan deze aan te bieden of daarin te
bemiddelen). Deze vrijstelling is slechts van toepassing indien de in art. 6, lid 1, sub c, bedoelde andere onderneming
volledig verantwoordelijk is voor het adviseren (red.).
Art. 5, lid 1, sub e, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs in verzekeringen
voorzover zij tevens optreden als bemiddelaar ten aanzien
van de aanbevolen verzekering en zij als bemiddelaar zijn
vrijgesteld ingevolge art. 7, sub c of d (hagelschade-, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, met uitzondering van broeiglasverzekeringen; of reis- en annuleringsverzekeringen gsven op een reisbureau) (red.).
Art. 5, lid 1, sub f, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs die een andere
hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid inzicht hebben in de financiële situatie van een
consument, voorzover zij, zonder daarvoor van de aanbieder
provisie te ontvangen, die consument adviseren en de door
hen verstrekte adviezen in het verlengde liggen van hun
hoofdberoepswerkzaamheid; Volgens art. 5, lid 2 Vr. is wel
een voorwaarde 2 dat adviseren slechts een marginaal onderdeel uitmaakt van de totale werkzaamheden van de adviseur en hij het aanbevolen financiële product niet tevens
aanbiedt of met betrekking tot het aanbevolen financiële product niet tevens een beleggingsdienst verleent, bemiddelt,
optreedt als gevolmachtigde agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent (red.).
Art. 5, lid 1, sub g, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft is vrijgesteld de Staat der Nederlanden
voorzover hij in het kader van publieksvoorlichting adviseert
over zorgverzekeringen of ziektekostenverzekeringen ter
aanvulling van een zorgverzekering (red.).
Art. 5, lid 1, sub h, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld gemeenten als bedoeld in
art. 6, lid 1, sub f, (=gemeenten voorzover zij bemiddelen in
zorgverzekeringen of ziektekostenverzekeringen ter aanvulling van zorgverzekeringen tussen financiëledienstverleners
en consumenten van wie het inkomen niet meer dan 130%
van de relevante bijstandnorm als bedoeld in hoofdstuk 3 van
de Participatiewet bedraagt) voorzover zij tevens adviseren
over de verzekering waarin zij bemiddelen (red.).
Art. 5, lid 1, sub i, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs voor zover zij tevens
optreden als bemiddelaar ten aanzien van het aanbevolen financiële product en zij als bemiddelaar zijn vrijgesteld inge-
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Op de website van de AFM staat bij “Veelgestelde vragen”
sedert 4 september 2009:
Vraag: Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen als mijn
onderneming van rechtsvorm wijzigt?
Antwoord: Ja. Een vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer uw onderneming van rechtsvorm verandert ontstaat er een nieuwe entiteit. Een rechtsvormwijziging
betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen.
U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te
dienen als sprake is van een ‘eenvoudige’ rechtsvormwijziging (zie voorwaarden). Het kan namelijk zijn dat ondanks de
rechtsvormwijziging, er verder geen wijziging binnen uw onderneming plaatsvinden. De AFM zal u na beoordeling een
nieuwe vergunning verlenen met een nieuw vergunningnummer, maar tegen een gereduceerd tarief.
Voorwaarden:
1. Wijziging naar andere rechtsvorm. Een wijziging van B.V.
naar B.V. is geen eenvoudige rechtsvormwijziging. U
dient dan een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
2. Geen wijziging in de productdienstcombinatie(s). Als er
een wijziging plaatsvindt in de productdienstcombinaties
dan dient u een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
3. Geen nieuwe (mede)beleidsbepaler(s) erbij. Als er (mede)beleidsbepalers aftreden dan is dit toegestaan. Wel
moet de aftredende (mede)beleidsbepaler verklaren dat
de overgebleven (mede)beleidsbepaler(s) de activiteiten
in de nieuwe onderneming zal/zullen voortzetten.
4. De vakbekwaamheid blijft gewaarborgd. Om te controleren of de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft, controleert
de AFM bij de behandeling van de eenvoudige rechtsvormwijziging opnieuw de vakbekwaamheid binnen de
onderneming door de diploma’s op te vragen. (red.).
Op de website van de AFM staat bij “Veelgestelde vragen”
sedert 4 september 2009:
Vraag: Hoe meld ik mij bij de AFM aan als cliëntenremisier?
Antwoord: U hoeft zich niet aan te melden als cliëntenremissier bij de AFM.
Met de komst van de Wet financiële dienstverlening op 1 januari 2006 en de komst van de Wet op het financieel toezicht
op 1 januari 2007, is de registratieplicht voor cliëntenremissiers komen te vervallen. Het aanbrengen van cliënten is onder de Wft geen gereguleerde activiteit meer en valt daarom
buiten het toezicht van de AFM.
Onder de Wft geldt echter nog steeds dat cliëntenremissiers
de klanten die zij aanbrengen bij onder toezichtstaande of
vrijgestelde beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen niet mogen adviseren. In dat geval is de cliëntenremissier vergunningplichtig op grond van artikel 2:75 Wft (adviseren) (red.).
Art. 5, lid 1, sub a, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs voorzover zij adviseren over beleggingsobjecten en vrijgesteld zijn van de
vergunningplicht van art. 2:55, lid 1, Wft. Voorwaarde is wel
(lid 3) dat de adviseur in reclame-uitingen en andere onverplichte precontractuele informatie inzake het beleggingsobject
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2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing verlenen van het eerste lid en
van hetgeen in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen is bepaald met
betrekking tot het adviseren over andere
financiële producten dan financiële instrumenten, indien de aanvrager aantoont
dat de belangen die dit deel en het Deel
Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins
voldoende worden beschermd.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning te adviseren. Dit verbod wordt
overgenomen uit artikel 10 van de Wfd. Het eerste lid onderwerpt het in Nederland verrichten van deze financiële
dienst aan een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan ondernemingen met zetel in Nederland die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstel-
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volge art. 6, lid 1, sub g (=bemiddelaars die voor het verlenen
van beleggingsdiensten een art. 2:96 Wft vergunning hebben,
voorzover zij niet bemiddelen in verzekeringen of hypothecair
krediet) (red.).
Art. 5, lid 1, sub j, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:75, lid 1, Wft zijn vrijgesteld adviseurs voorzover zij adviseren over andere financiële producten dan krediet aan (1°)
consumenten die bij hen werkzaam zijn of anderszins onder
hun verantwoordelijkheid vallen; (2°) consumenten die werkzaam zijn bij of anderszins onder de verantwoordelijkheid vallen van andere rechtspersonen waarmee zij in een formele of
feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden; of (3°) consumenten of, indien het advies over verzekeringen of herverzekeringsbemiddeling betreft, cliënten waarmee zij in een
formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden
(red.).
Art. 5a, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:75, lid
1, Wft zijn vrijgesteld algemeen nut begoende instellingen als
bedoeld in art. 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorzover (a) zij adviseren over krediet dat zij tevens
aanbieden of waarin zij tevens bemiddelen ter overbrugging
van tijdelijke liquiditeitstekorten aan natuurlijke personen die
op het tijdstip van aangaan van de overeenkomst inzake het
krediet over geen of onvoldoende inkomen beschikken om in
de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien danwel uitkeringsgerechtigde zijn als bedoeld in artikel 1, sub l, van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; (b) het
jaarlijks kostenpercentage van het aangeboden krediet op het
tijdstip van aangaan van de overeenkomst inzake het krediet
niet meer bedraagt dan de helft van de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:120, lid 1, BW; en (c) zij de natuurlijke
personen duidelijk en volledig over hun rechten en plichten
met betrekking tot de overeenkomst hebben geïnformeerd,
desgewenst schriftelijk, alvorens de overeenkomst inzake het
krediet aan te gaan. Volgens art. 5a, lid 2, Vr zijn instellingen
die zijn vrijgesteld op grond van lid 1, tevens vrijgesteld van
artikel 2:75, lid 1, Wft, voor wat betreft het adviseren over het
openen van een betaalrekening of spaarrekening, met inbegrip van de aan een dergelijke rekening verbonden betaal-,
spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten, ten behoeve van krediet
als bedoeld in lid 1 (red.).
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ling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een eerste uitzondering hierop vormen
de financiële diensten die via het internet in een andere
lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen
met zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het
land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17. Een tweede uitzondering voor adviseren over
verzekeringen die verband houdt met de richtlijn verzekeringsbemiddeling wordt in artikel 1:22 geregeld. Zie de
toelichting van dat artikel.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod tot het adviseren, de zogenaamde zware ontheffingen, overgenomen. De ontheffing wordt op aanvraag
verleend door de vergunningverlenende toezichthouder.
Deze ontheffing kan voorwaardelijk, gedeeltelijk en/of voor
bepaalde tijd worden verleend. Aan deze zware ontheffingen kunnen door de toezichthouder voorschriften worden
verbonden en beperkingen worden gesteld op gelijke wijze
als bij de vergunningsbesluiten het geval is.276 De intrekking kan zowel ambtshalve als op aanvraag geschieden.277
Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling voorzien.278
Als wettelijke beslistermijn voor verlening van de ontheffing
is een termijn van 13 weken opgenomen.279
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
worden op eigen verzoek van de houder daarvan of bij
besluit van toezichthouder. Ook hierbij is geen sprake van
een gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Deze wijziging houdt verband met het uitsluiten van het
adviseren over financiële instrumenten van «adviseren».
Zie hiervoor.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 2:55 Wft.

276
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278
279

Zie art. 1:105, lid 1, aanhef en onderdeel d, jo. 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Artikel 1:104, lid 3.
Artikel 1:102, lid 3.
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Artikel 2:76
1. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die vergunning
is toegestaan te adviseren;
b. voor het uitoefenen van het bedrijf van
financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die verklaring is
toegestaan te adviseren;
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale
Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben;
d. voor het uitoefenen van het bedrijf van
elektronischgeldinstelling een door de
Nederlandsche Bank op grond van dit
deel verleende vergunning hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die
vergunning is toegestaan te adviseren;
e. voor het uitoefenen van het bedrijf van
premiepensioeninstelling een door de
Nederlandsche Bank op grond van dit
deel verleende vergunning hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die
vergunning is toegestaan te adviseren;
of
f. voor het uitoefenen van het bedrijf van
betaalinstelling een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel
verleende vergunning hebben, voor
zover het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan te adviseren.
2. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen, die een
door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning280 voor het verlenen
van andere financiële diensten dan adviseren als bedoeld in dit deel hebben,
voorzover het betreft het adviseren over
een financieel product waartoe die vergunning strekt.
280

Bij het Meldpunt Wft van het Ministerie van Financiën is
opgemerkt dat uit artikel 2:76 lid 2 Wft volgt dat alleen financiële ondernemingen met een vergunning van de AFM niet
vallen onder het verbod om zonder vergunning te adviseren
in financiële instrumenten. Beleggingsondernemingen uit een
andere lidstaat die op basis van de ISD in Nederland hebben
genotificeerd beschikken niet over een ‘vergunning’ van de
AFM en mogen dus niet adviseren in financiële instrumenten
in Nederland. Gevraagd werd of dit is beoogd of dat hier
sprake is van een omissie of een kennelijke verschrijving. Het
Ministerie van Financiën studeert hier nog op. (red.)
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3. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op gemeentelijke kredietbanken ten
aanzien waarvan is voldaan aan artikel
4:37, eerste en tweede lid, voorzover het
betreft het adviseren over door de gemeentelijke kredietbank zelf aangeboden
kredieten.
4. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars als bedoeld in artikel 2:81, tweede en derde lid, voor zover
het betreft het adviseren over financiële
producten waarvoor zij optreden als verbonden bemiddelaar.
5. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars die een ontheffing
als bedoeld in artikel 2:80, tweede lid,
hebben voorzover het betreft het adviseren over een financieel product waartoe
die ontheffing strekt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen op de vergunningplicht opgenomen voor adviseren. Hierin zijn de financiële
ondernemingen opgenomen die op basis van artikel 14 van
de Wfd over een vergunning van rechtswege beschikken.
Dit houdt verband met het voorstel om de figuur van vergunning van rechtswege niet op te nemen in dit voorstel,
verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting
op deze nota van wijziging, paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die vergunning/verklaring van ondertoezichtstelling is
toegestaan te adviseren” is in onderdeel a en b opgenomen
om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in artikel
2:75 bepaalde verbod slechts geldt indien er uit hoofde van
een vergunning op basis van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen of indien er uit hoofde van een verklaring van ondertoezichtstelling op basis van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen aan financiële
ondernemingen toegang tot de markt is verleend om beleggingsobjecten aan te bieden. Voor verzekeraars met
een vergunning op grond van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen betekent de uitzonderingsbepaling
dat zij voor het adviseren niet vergunningplichtig zijn, voorzover zij deze activiteiten ook in het kader van hun vergunning krachtens dit voorstel mogen verrichten. Krachtens het
zogenaamde verbod op nevenbedrijf van artikel 3:36, mogen zij alleen werkzaamheden verrichten die voortvloeien
uit het verzekeringsbedrijf.
In onderdeel c komt tot uitdrukking dat deze beperking niet
geldt voor banken, omdat voor banken in de Wfd ongeclausuleerde uitzondering geldt.
In onderdeel d is een uitzondering opgenomen voor elektronisch geldinstellingen die een door de Nederlandsche
Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan te adviseren. De beperking heeft alleen betrekking op
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het adviseren over elektronisch geld.
In het tweede lid wordt een uitzondering opgenomen op het
verbod om te adviseren zonder een daartoe verleende
vergunning. Dit ter voorkoming van een dubbele vergunningplicht voor degenen die adviseren over de financiële
producten ten aanzien waarvan zij ook andere financiële
diensten mogen verlenen. Zie de toelichting op de definitie
van “financiële dienst” in artikel 1:1. Hiermee wordt tevens
voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van de richtlijn beleggingsdiensten, waarin is bepaald dat een vergunning voor
de in deel A van de bijlage bij de richtlijn genoemde werkzaamheden tevens één of meer van de in deel C van de
bijlage bij de richtlijn genoemde nevendiensten (waaronder
adviseren) kan omvatten. In het kader van het tweede lid
betekent dit dat een financiële onderneming met een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten niet
vergunningplichtig is voor het adviseren over financiële
instrumenten. Icbe-maatschappijen zijn uitgezonderd in het
tweede lid, omdat uit artikel 13 van de richtlijn beleggingsinstellingen volgt dat icbe-maatschappijen niet mogen
adviseren.
Het vierde lid van dit artikel ziet op de zogenaamde verbonden bemiddelaar die bij de Wfd is geïntroduceerd. Bij
de Wfd is toegelicht dat de verbonden bemiddelaar “uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze geen concurrerende producten verkopen.
Vanuit het oogpunt van administratieve lasten wordt het
deze dienstverlener toegestaan om zonder vergunning te
werken onder de voorwaarde dat de aanbieder zich verantwoordelijk stelt voor de gedragingen van de verbonden
bemiddelaar. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de
aanbieder waarborgt, dat de verbonden bemiddelaar, via
welke hij overeenkomsten met consumenten aangaat, zich
houdt aan de regels die bij of krachtens het voorstel zijn
bepaald. De verantwoordelijkheid van een aanbieder voor
een verbonden bemiddelaar is vergelijkbaar met de verantwoordelijkheid die een aanbieder draagt voor de gedragingen van zijn werknemers. Alleen onder deze strikte
voorwaarde kan het wenselijk worden geacht dat de verbonden bemiddelaar niet zelfstandig een vergunning hoeft
aan te vragen.”281 In artikel 4:93 is de norm inzake de
verantwoordelijkheid van de aanbieder vastgelegd. Van
onderling concurrerende producten is sprake indien producten substitueerbaar zijn en voorzien in dezelfde behoefte van de cliënt, zoals een brand- en een levensverzekering.
Op grond het vierde lid kunnen in navolging van artikel 17,
tweede lid, van de Wfd bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld voor de aanmelding,
bedoeld in het derde lid, onderdeel b, en de mededeling,
bedoeld in het vierde lid, inzake de verbonden bemiddelaar.
In het vijfde lid wordt een uitzondering geregeld voor bemiddelaars die een ontheffing als bedoeld in artikel 2:80,
eerste lid is hebben voorzover het betreft het adviseren
over een financieel product waartoe die ontheffing strekt.

281

Kamerstuk 29.507, nr. 3, p. 25.
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Kamerstuk 30 658, nr. 5
In de Wfd is via de definitie van financiële dienst onder
meer de verbonden bemiddelaar van de vergunningplicht
voor adviseren uitgesloten. Dit is gedaan door in de omschrijving van financiële dienst uit te sluiten het adviseren
door een financiële dienstverlener die optreedt als bemiddelaar ten aanzien van het aanbevolen financiële product.
De beperking dat de uitzondering alleen betrekking heeft
op een financieel product waarvoor de verbonden bemiddelaar optreedt als verbonden agent was ten onrechte niet
overgenomen uit de Wfd. Dit wordt nu hersteld.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
In het tweede lid van artikel 2:76 vervalt de zinsnede «, met
uitzondering van instellingen voor collectieve belegging in
effecten die een beleggingsmaatschappij zijn,», omdat het
adviseren over financiële instrumenten wordt uitgesloten
van het verbod van artikel 2:75.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging herstelt een
onjuiste verwijzing.
Kamerstuk 31.891, nr. 7
Zoals ook al is toegelicht in het algemeen deel van de
memorie van toelichting (paragraaf 2) en in de nota naar
aanleiding van het verslag (paragraaf 3.1) mogen premiepensioeninstellingen zelf geen verzekeringstechnische
risico’s dragen, maar kunnen zij werkgevers wel aanbieden
om intermediaire diensten te verrichten bij het aangaan van
contracten die in zo’n dekking voorzien bij derden, namelijk
verzekeraars of buitenlandse IORP’s. De aard van deze
intermediaire werkzaamheden kan verschillen. Een PPI kan
zich beperken tot het “bemiddelen” tussen partijen, maar
kan de werkgever ook aanbevelingen doen over een specifiek aanbod van een bepaalde aanbieder (“adviseren”) of
kan namens de werkgever een overeenkomst ondertekenen (“optreden als (onder)gevolmachtigde agent”). In beginsel is voor het verrichten van elk van deze intermediaire
activiteiten een vergunning nodig en worden (beleidsbepalers en klantmedewerkers van) intermediairs, voordat zij tot
de markt toetreden, op een aantal kenmerken getoetst
(betrouwbaarheid en deskundigheid, integriteit en inrichting
van de bedrijfsvoering en zeggenschapsstructuur). (Beleidsbepalers van) premiepensioeninstellingen worden
echter reeds getoetst op deze aspecten in het kader van
een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel
2:54g, eerste lid. Vanuit de doelstellingen van het gedragstoezicht wordt het evenwel nodig geacht, gelet op de risico’s die het niet-naleven van de regels kunnen hebben op
de werking van de financiële markten en de bescherming
van cliënten, een (aanvullende) preventieve toetsing van
onderdelen van de bedrijfsvoering en de deskundigheid
van klantmedewerkers voor te schrijven. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in artikel 3:36, tweede lid, onderdeel c, met betrekking tot een verbod op nevenbedrijf tot
uitdrukking wordt gebracht dat genoemde intermediaire
werkzaamheden (het adviseren, bemiddelen of optreden
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als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in
verzekeringen) van de PPI geoorloofd zijn, voorzover premiepensioeninstellingen beschikken over een (aanvullende) vergunning voor het verrichten van deze financiële
diensten.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Per abuis waren respectievelijk de betaalinstelling (in artikel
2:76) en de betaaldienstverlener (in artikel 2:77) nog niet
toegevoegd aan beide artikelen. De hier voorgestelde
wijziging zorgt ervoor dat organisaties die een vergunning
hebben van DNB of een andere Europese toezichthouder,
niet ook nog een vergunning bij de AFM hoeven aan te
vragen om het bedrijf van betaaldienstverlener te mogen
uitoefenen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Kamerstuk 34.770, nr. 3
De aanpassing van artikel 2:76, vierde lid, hangt samen
met het nieuwe derde lid van artikel 2:81.
De aanpassing van artikel 2:77, tweede lid en 2:82, tweede
lid, betrefteen technische wijziging vanwege aanpassing
van artikel 2:84 en door de vervanging van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling door de richtlijn verzekeringsdistributie.
Artikel 2:77
1. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat die:
a. als bank hun bedrijf uitoefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland, voorzover het
aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan te adviseren;
b. als financiële instelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge
afdeling 2.2.2 is toegestaan te adviseren;
c. als entiteit voor risico-acceptatie of
verzekeraar hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge de afdelingen 2.2.2A, 2.2.3, 2.2.4 of 2.2.4A is toegestaan te adviseren;
d. als elektronischgeldinstelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor of door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge
afdeling 2.2.2 is toegestaan te adviseren; of
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e. als betaaldienstverlener hun bedrijf
uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge
afdeling 2.2.2. is toegestaan te adviseren.
2. Artikel 2:75, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen of
herverzekeringsbemiddelaars die in een
andere lidstaat zijn geregistreerd in de zin
van artikel 3 van de richtlijn verzekeringsdistributie, voor zover is voldaan aan artikel 2:84.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 13, eerst lid,
onderdeel a, b en c van de Wfd overgenomen.
Ook hier is de beperking opgenomen “voorzover het aan
hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan te adviseren”
om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in artikel
2:75, eerste lid bepaalde verbod slechts geldt indien er uit
hoofde van een “notificatie” op basis van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen aan financiële ondernemingen toegang tot de markt is verleend om te adviseren.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:57.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging bewerkstelligt
dat de uitzondering op het verbod om zonder vergunning te
adviseren over andere financiële producten dan financiële
instrumenten wordt uitgebreid tot herverzekeraars en entiteiten voor risico-acceptatie die hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland, voor zover
dat aan hen is toegestaan ingevolge de afdelingen 2.2.2A
onderscheidenlijk 2.2.4A van de Wft.
Kamerstuk 32.826, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:76
Kamerstuk 34.770, nr. 3
De aanpassing van artikel 2:76, vierde lid, hangt samen
met het nieuwe derde lid van artikel 2:81.
De aanpassing van artikel 2:77, tweede lid en 2:82, tweede
lid, betrefteen technische wijziging vanwege aanpassing
van artikel 2:84 en door de vervanging van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling door de richtlijn verzekeringsdistributie.
Artikel 2:78
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:75, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
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vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur; en
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het tweede en vierde lid van artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:11, of e, met betrekking tot
het tweede lid van artikel 4:15, indien de
aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die de in het eerste lid bedoelde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
adviseren indien de aanvrager aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in de onderdelen a tot en met e
zal worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden
getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële onderneming
de markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de
huidige wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de plaats van artikel
11, eerste lid, van de Wfd.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan
worden voldaan – terwijl anderzijds onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemin-
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gen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met e, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen. De
tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in de
algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft aan
de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt geregeld welke ingevolge de wet geregelde eisen ook vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van de Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die persoon, redelijkerwijs niet kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan de
doeleinden die de wetgever met het geven van dat voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn, maar
waarvan het wenselijk is om er aan tegemoet te komen,
kan de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot één of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de tweede en derde in artikel I, onderdeel III, voorgestelde wijzigingen van artikel 2:58 van de Wft.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.8.2. Vrijstelling
Artikel 2:79
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:75, eerste
lid.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld
van artikel 2:78, eerste lid.
3. Indien aan een vrijstelling als bedoeld in
het eerste lid het voorschrift wordt ver-
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bonden dat in reclame-uitingen en andere
onverplichte precontractuele informatie
wordt vermeld dat de vrijgestelde activiteit
niet vergunningplichtig is ingevolge deze
wet, wordt deze vermelding gedaan op
door de Autoriteit Financiële Markten vast
te stellen wijze.282
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om te adviseren en van de vergunningeisen. De bepaling dat aan een vrijstelling voorschriften
en beperkingen mogen worden gesteld, wordt niet overgenomen, omdat het inherent aan de bevoegdheid van de
Minister van Financiën om vrijstellingen te regelen is dat in
een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen worden geregeld. Door in het tweede lid de woorden
“geheel of gedeeltelijk” op te nemen, kan de vrijstelling
beperkt worden tot één of meer in artikel 2:78, eerste lid,
genoemde of daarop gebaseerde bepalingen.

Afdeling 2.2.9 Bemiddelen
§ 2.2.9.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:80283 284
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning te bemiddelen. 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
283

Kamerstuk 32.036, nr. 3
Wanneer een beroep wordt gedaan op een vrijstelling van
het verbod op het zonder vergunning adviseren of bemiddelen, moet dit in sommige gevallen reeds op grond van de
Vrijstellingsregeling Wft in reclame-uitingen en andere
onverplichte precontractuele informatie worden vermeld.
Momenteel gelden daarvoor nog geen vormvoorschriften.
Voorgesteld wordt om aan artikel 2:79 een lid toe te voegen
op grond waarvan de AFM de wijze van vermelden vaststelt. Hieronder wordt zowel de inhoud als de vorm van de
vermelding verstaan. Het ligt in de rede dat de AFM hier
invulling aan geeft door het vaststellen van een model.

284

285

286
282

Volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb 2011, nr 306, enig
artikel, lid 2) treedt dit nieuwe lid 3 in werking op 1 januari
2012.
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Op de website van de AFM staat bij “Veelgestelde vragen”
sedert 4 september 2009:
Vraag: Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen als mijn
onderneming van rechtsvorm wijzigt?
Antwoord: Ja. Een vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer uw onderneming van rechtsvorm verandert ontstaat er een nieuwe entiteit. Een rechtsvormwijziging
betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen.
U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te
dienen als sprake is van een ‘eenvoudige’ rechtsvormwijziging (zie voorwaarden). Het kan namelijk zijn dat ondanks de
rechtsvormwijziging, er verder geen wijziging binnen uw onderneming plaatsvinden. De AFM zal u na beoordeling een
nieuwe vergunning verlenen met een nieuw vergunningnummer, maar tegen een gereduceerd tarief.
Voorwaarden:
1. Wijziging naar andere rechtsvorm. Een wijziging van B.V.
naar B.V. is geen eenvoudige rechtsvormwijziging. U
dient dan een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
2. Geen wijziging in de productdienstcombinatie(s). Als er
een wijziging plaatsvindt in de productdienstcombinaties
dan dient u een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
3. Geen nieuwe (mede)beleidsbepaler(s) erbij. Als er (mede)beleidsbepalers aftreden dan is dit toegestaan. Wel
moet de aftredende (mede)beleidsbepaler verklaren dat
de overgebleven (mede)beleidsbepaler(s) de activiteiten
in de nieuwe onderneming zal/zullen voortzetten.
4. De vakbekwaamheid blijft gewaarborgd. Om te controleren of de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft, controleert
de AFM bij de behandeling van de eenvoudige rechtsvormwijziging opnieuw de vakbekwaamheid binnen de
onderneming door de diploma’s op te vragen.
(red.).
Zie op de AFM website Wanneer heeft u een vergunning
voror crowdfunding nodig?, DNB en AFM geven interpretatie
over crowdfunding en het AFM nieuwsbericht Stappenplan
crowdfunding voor betere consumentenbescherming van 1
mei 2013. Zie ook C.M. Grundman-van de Krol, Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje, Ondernemingsrecht, maart
2012, p. 141-142 (red.).
Art. 6, lid 1, sub a, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars voorzover zij
bemiddelen in van de aanbiedingsvergunning vrijgestelde beleggingsobjecten (art. 2, lid 1, sub a, Vr.); Art. 6, lid 1, sub a,
Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat deze vrijstelling slechts
van toepassing is, indien de desbetreffende bemiddelaar in
reclame-uitingen en andere onverplichte precontractuele informatie inzake het beleggingsobject vermeldt dat hij voor het
aanbieden van het beleggingsobject niet onder toezicht staat
van de AFM (red.).
Art. 6, lid 1, sub b, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars die geen kredietbeheerder zijn, voorzover hun werkzaamheden slechts
betrekking hebben op het incasseren van vorderingen uit
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hoofde van overeenkomsten inzake krediet (red.).
Art. 6, lid 1, sub c, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars voorzover zij
bemiddelen in financiële producten ten aanzien waarvan het
een andere onderneming waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden ingevolge de wet
is toegestaan deze aan te bieden of daarin te bemiddelen.
Art. 6, lid 3, sub a, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat deze
vrijstelling slechts van toepassing is, indien de desbetreffende
andere onderneming volledig verantwoordelijk is voor het
bemiddelen (red.).
Art. 6, lid 1, sub d, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars in goederenkrediet dat niet dient ter verschaffing van het genot van beleggingsobjecten of financiële instrumenten aan een consument; 4 Het eerste lid, aanhef en onderdeel d, is slechts van
toepassing indien de looptijd van het goederenkrediet niet
langer is dan de verwachte economische levensduur van de
verschafte roerende zaak, of dan de periode van dienstverlening en de desbetreffende bemiddelaar in goederenkrediet
(a) de consument niet adviseert over het financiële product
waarin hij bemiddelt; en (b) een andere hoofdberoepswerkzaamheid heeft dan bemiddeling in goederenkrediet en het
goederenkrediet dient ter verschaffing van het genot van een
roerende zaak, dan wel het verlenen van een dienst (red.).
Art. 6, lid 1, sub e, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars, met uitzondering van bemiddelaars in krediet, voorzover zij bemiddelen
ten behoeve van (1°) consumenten die bij hen werkzaam zijn
of anderszins onder hun verantwoordelijkheid vallen; (2°)
consumenten die werkzaam zijn bij of anderszins onder de
verantwoordelijkheid vallen van andere rechtspersonen
waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden; of (3°) consumenten of, indien het financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringsbemiddeling betreft, cliënten waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden
(red.).
Art. 6, lid 1, sub f, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld gemeenten voorzover zij bemiddelen in zorgverzekeringen of ziektekostenverzekeringen
ter aanvulling van zorgverzekeringen tussen financiëledienstverleners en consumenten van wie het inkomen niet meer
dan 130% van de relevante bijstandnorm als bedoeld in
hoofdstuk 3 van de Participatiewet bedraagt (red.).
Art. 6, lid 1, sub g, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars die voor het
verlenen van beleggingsdiensten een vergunning ex art. 2:96,
Wft hebben, voorzover zij niet bemiddelen in verzekeringen of
hypothecair krediet (red.).
Art. 6, lid 1, sub h, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van
financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid beschikken over gegevens betreffende de financiele situatie van de consument, voor zover zij, zonder daarvoor van de aanbieder provisie te ontvangen, deze gegevens
op verzoek van de werkgever van de betreffende consument
verstrekken aan de aanbieder (red.).
Art. 6, lid 1, sub i, en j Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van
art. 2:80, lid 1, Wft zijn vrijgesteld bewindvoerders als bedoeld
in art. 1:435, lid 1, BW, voor zover zij in de uitoefening van
hun taak bemiddelen bij het openen van betaalrekeningen of
spaarrekeningen, met inbegrip van de aan een dergelijke rekening verbonden betaal-, spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten; en curatoren als bedoeld in art. 1:383, lid 1, BW, voor zo-

© R.E. Batten januari 2020

2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing296 verlenen van het eerste lid en
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ver zij in de uitoefening van hun taak bemiddelen bij het openen van betaalrekeningen of spaarrekeningen, met inbegrip
van de aan een dergelijke rekening verbonden betaal-, spaar, of elektronischgeldfaciliteiten (red.).
Art. 6a, lid 1 Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:80,
lid 1, Wft zijn vrijgesteld algemeen nut beogende instellingen
als bedoeld in art. 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorzover (a) zij bemiddelen in krediet ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten ten behoeve van natuurlijke personen die op het tijdstip van aangaan van de overeenkomst inzake het krediet over geen of onvoldoende inkomen beschikken om in de noodzakelijke kosten van bestaan
te voorzien danwel uitkeringsgerechtigde zijn als bedoeld in
artikel 1, onderdeel l, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; (b) het jaarlijks kostenpercentage van
het aangeboden krediet op het tijdstip van aangaan van de
overeenkomst inzake het krediet niet meer bedraagt dan de
helft van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:120, lid 1,
BW; en (c) zij de natuurlijke personen duidelijk en volledig
over hun rechten en plichten met betrekking tot de overeenkomst hebben geïnformeerd, desgewenst schriftelijk, alvorens
de overeenkomst inzake het krediet aan te gaan. Art. 6a, lid 2
bepaalt dat instellingen die zijn vrijgesteld op grond van art
6a, lid 1, Vr. zijn tevens vrijgesteld van art. 2:80, lid 1, Wft,
voor wat betreft het bemiddelen in het openen van een betaalrekening of spaarrekening, met inbegrip van de aan een
dergelijke rekening verbonden betaal-, spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten, ten behoeve van krediet als bedoeld in
lid 1. Art. 6a, lid 3 Vr. bepaalt dat instellingen die zijn vrijgesteld op grond van art. 3a, Vr. (vrijstelling van art. 2:60, Wft,
vergunning voor aanbieden van krediet) tevens zijn vrijgesteld
van art. 2:80, lid 1, Wft, voor wat betreft het bemiddelen in het
openen van een betaalrekening of spaarrekening, met inbegrip van de aan een dergelijke rekening verbonden betaal-,
spaar-, of elektronischgeldfaciliteiten, ten behoeve van krediet
als bedoeld in artikel 3a Vr. (red.).
Art. 7, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:80, lid 1,
Wft zijn vrijgesteld bemiddelaars in verzekeringen voorzover
(a) hun werkzaamheden slechts betrekking hebben op schadebehandeling of het innen van premies; (b) zij bemiddelen
voor (1°) rechtspersonen waarin zij deelnemen; (2°) vennootschappen waarvan zij vennoot zijn; of (3°) rechtspersonen of
vennootschappen waarin of waarvan andere rechtspersonen
of vennootschappen waarmee zij in een formele of feitelijke
zeggenschapsstructuur zijn verbonden, deelnemen onderscheidenlijk vennoot zijn; (c) zij bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, met uitzondering van broeiglasverzekeringen; (d) zij
reisbureau of reisorganisatie zijn bemiddelen in reis- en annuleringsverzekeringen onder een aantal nadere voorwaarden
(red.).
De AFM moet alle op grond van deze bepaling verleende
ontheffingen intrekken op grond van art VIIIf van de
Wijizgingswet financiële markten 2010 (Stb 2011, nr. 248). Dit
moet volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2011, nr.
306) per 1 juli 2011.
Dit wordt in kamerstuk 32.036, nr. 13 als volgt toegelicht:
“Voor die gevallen waarin het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2010 de grondslagen voor het verlenen van
een zogenaamde zware ontheffing op grond van de Wft beperkt (zie de het nieuwe art 2:65, lid 4, en 2:80, lid 5), wordt
voorgesteld de AFM te verplichten om de op die grondslagen
gebaseerde ontheffingen in te trekken. Het gaat om het aan-
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van hetgeen in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen is bepaald met
betrekking tot bemiddelen, indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit
deel en het Deel Gedragstoezicht financiele ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag ontheffing verlenen van het eerste lid aan:
a. een persoon die met een overleden
bemiddelaar tot het tijdstip van diens
overlijden een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gehad;
of
b. een niet tot de huishouding behorend
kind van een overleden bemiddelaar,
indien het bedrijf van de overleden bemiddelaar wordt voortgezet en de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins
voldoende worden beschermd.
4. De in het derde lid bedoelde ontheffing
kan met terugwerkende kracht worden
verleend tot de datum van overlijden. De
ontheffing wordt voor ten hoogste een
jaar verleend en kan ten hoogste tweemaal met een jaar worden verlengd.
5. Het tweede lid is niet van toepassing op
het bemiddelen in verzekeringen.
6. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het bemiddelen in hypothecair
krediet.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning te bemiddelen. Dit verbod wordt
overgenomen uit artikel 10 van de Wfd. Het eerste lid onderwerpt het in Nederland verrichten van deze financiële
dienst aan een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan ondernemingen met zetel in Nederland die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten en het bemiddelen in verzekeringen. Voor genoemde activiteiten wordt de grondslag voor
de zware ontheffing in genoemd wetsvoorstel ingetrokken,
omdat de vigerende Europese richtlijnen een dergelijke ontheffing niet toestaan. Om dezelfde reden wordt het ook wenselijk geacht dat de AFM reeds verleende ontheffingen voor
deze activiteiten intrekt. Met het oog op bestaande relaties
met cliënten of deelnemers wordt door van overeenkomstige
toepassingverklaring van artikel 1:104, derde lid, van de Wft
geregeld dat de AFM bij het besluit tot intrekking van een
ontheffing tevens kan bepalen dat de financiële onderneming
binnen een bepaalde termijn het bedrijf geheel of gedeeltelijk
afwikkelt. Van deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden bij ondernemingen die op het moment van intrekking niet
reeds over een vergunning beschikken” (red.).
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ling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een eerste uitzondering hierop vormen
de financiële diensten die via het internet in een andere
lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen
met zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het
land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17. Een tweede uitzondering voor bemiddelen in
verzekeringen die verband houdt met de richtlijn verzekeringsbemiddeling wordt in artikel 1:22 geregeld. Zie de
toelichting van dat artikel.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod om te bemiddelen, de zogenaamde zware ontheffingen, overgenomen. De ontheffing wordt op aanvraag
verleend door de vergunningverlenende toezichthouder.
Deze ontheffing kan voorwaardelijk, gedeeltelijk en/of voor
bepaalde tijd worden verleend. Aan deze zware ontheffingen kunnen door de toezichthouder voorschriften worden
verbonden en beperkingen worden gesteld op gelijke wijze
als bij de vergunningsbesluiten het geval is.297 De intrekking kan zowel ambtshalve als op aanvraag geschieden.298
Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling voorzien.299
Als wettelijke beslistermijn voor verlening van de ontheffing
is een termijn van 13 weken opgenomen.300
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
worden op eigen verzoek van de houder daarvan of bij
besluit van toezichthouder. Ook hierbij is geen sprake van
een gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
In het derde en vierde lid van dit artikel worden met enkele
tekstuele wijzigingen het tweede en derde lid van artikel 22
van de Wfd overgenomen. Met de tijdelijke ontheffing van
het verbod om zonder vergunning te bemiddelen wordt aan
de in de onderdelen a en b van het derde lid genoemde
personen de mogelijkheid geboden om het bedrijf van een
overleden bemiddelaar voort te zetten. In beginsel krijgen
zij een jaar de tijd om aan de vergunningeisen te voldoen
en zelf een vergunning aan te vragen. Gedurende die tijd
297
298
299
300

Zie art. 1:105, lid 1, aanhef en sub d, jo. 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Artikel 1:104, lid 3.
Artikel 1:102, lid 3.
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dienen zij uiteraard de overige regels van dit voorstel in
acht te nemen. Artikel 22, vijfde lid, van de Wfd is vervat in
artikel 1:105, eerste lid, onderdeel d, juncto 1:102, tweede
lid. De AFM kan op grond van deze artikelen voorschriften
verbinden aan deze zware ontheffing en daarmee aan het
voortzetten van het bedrijf.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het verlenen van
een «zware» ontheffing niet langer van toepassing te laten
zijn op verzekeringsbemiddeling, omdat dit in de Richtlijn
verzekeringsbemiddeling301 gereguleerde activiteit is en die
richtlijn geen ruimte biedt voor een «zware» ontheffing.
Voorts wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2:55
Wft.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
Artikel 2:80, tweede en derde lid, van de Wft bevat ontheffingsmogelijkheden van de in het eerste lid van dat artikel
opgenomen vergunningplicht voor bemiddelaars. Deze
ontheffingsmogelijkheden vinden geen grondslag in de
richtlijn. Om die reden bepaalt het voorgestelde zesde lid
van artikel 2:80 dat de hiervoor bedoelde ontheffingsmogelijkheden niet gelden voor bemiddelaars in hypothecair
krediet.
Artikel 2:81302
1. Artikel 2:80, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die vergunning
is toegestaan te bemiddelen;
b. voor het uitoefenen van het bedrijf van
financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben, voorzover
301

302

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling.
Op de website van de AFM staat bij “Veelgestelde vragen”
sedert 4 september 2009:
Vraag: Wat is een verbonden bemiddelaar?
Antwoord: Een verbonden bemiddelaar is een financieel
dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of
voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende
producten bemiddelt (zie artikel 2:81, tweede lid, Wft). Op
grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet
vergunningplichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden
van een bemiddelaar als verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die
bemiddelaar (red.).
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het aan hen ingevolge die verklaring is
toegestaan te bemiddelen;
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale
Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben; of
d. voor het uitoefenen van het bedrijf van
premiepensioeninstelling een door de
Nederlandsche Bank op grond van dit
deel verleende vergunning hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die
vergunning is toegestaan te bemiddelen.
2. Artikel 2:80, eerste lid, is niet van toepassing op het bemiddelen door bemiddelaars die bemiddelen voor een aanbieder,
of, indien het niet om onderling concurrerende financiële producten gaat, meerdere
aanbieders en die, ingeval het bemiddelen
in verzekeringen betreft, in naam en voor
rekening van de aanbieder of aanbieders
bemiddelen zonder daarbij premies of
voor de cliënt bestemde bedragen te innen, indien de aanbieders voor wie de
bemiddelaars bemiddelen:
a. volledig verantwoordelijk zijn voor de
bemiddelaars, in die zin dat zij er voor
zorg dragen dat de bemiddelaars voldoen aan het bij of krachtens deze wet
bepaalde; en
b. de betrokken bemiddelaars als verbonden bemiddelaar hebben aangemeld bij
de Autoriteit Financiële Markten.
3. Het tweede lid is van overeenkomstige
toepassing op bemiddelaars in verzekeringen die bemiddelen voor een bemiddelaar in verzekeringen met een vergunning
als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, of,
indien het niet om onderling concurrerende verzekeringen gaat, meerdere bemiddelaars in verzekeringen met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen opgenomen die voor
het bemiddelen gelden. Hierin zijn de financiële ondernemingen opgenomen die op basis van artikel 14 van de Wfd
over een vergunning van rechtswege beschikken. Dit houdt
verband met het voorstel om de figuur van vergunning van
rechtswege niet op te nemen in dit voorstel, verwezen
wordt naar het algemeen deel van de toelichting op deze
nota van wijziging, paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die vergunning/verklaring van ondertoezichtstelling is
toegestaan te bemiddelen” is in onderdeel a en b opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in
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artikel 2:80 bepaalde verbod slechts geldt indien er uit
hoofde van een vergunning op basis van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen of indien er uit hoofde
van een verklaring van ondertoezichtstelling op basis van
het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
aan financiële ondernemingen toegang tot de markt is verleend om te bemiddelen. Voor verzekeraars met een vergunning op grond van het Deel Markttoegang financiële
ondernemingen betekent de uitzonderingsbepaling dat zij
voor het bemiddelen niet vergunningplichtig zijn, voorzover
zij deze activiteiten ook in het kader van hun vergunning
krachtens dit voorstel mogen verrichten. Krachtens het
zogenaamde verbod op nevenbedrijf artikel 3:36, mogen zij
alleen werkzaamheden verrichten die voortvloeien uit het
verzekeringsbedrijf.
In onderdeel c van het eerste lid komt tot uitdrukking dat
deze beperking niet geldt voor banken, omdat voor banken
in de Wfd een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
Kamerstuk 31.891, nr. 7
Zie de toelichting bij art. 2:76, Wft.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Kamerstuk 34.770, nr. 3
De wijziging van artikel 2:81 dient ter implementatie van
artikel 3, eerste lid, vijfde alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie. Op grond van deze richtlijnbepaling mag
een bemiddelaar in verzekeringen onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar of andere bemiddelaar in verzekeringen met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80,
eerste lid, handelen. Deze zogenaamde verbonden bemiddelaar heeft dan geen eigen vergunning nodig, maar wordt
aangemeld bij de AFM door de verzekeraar of de vergunninghoudende bemiddelaar. Deze figuur van de «verbonden bemiddelaar» is in artikel 2:81 thans alleen geregeld
voor bemiddelaars die bemiddelen voor een verzekeraar.
De wijziging strekt ertoe dit ook voor bemiddelaars in verzekeringen die bemiddelen voor een vergunninghoudende
bemiddelaar mogelijk te maken (zie het nieuwe derde lid)
Het derde en vierde lid vervallen omdat in artikel 4:6 hetzelfde is geregeld.
Artikel 2:82
1. Artikel 2:80, eerste lid, is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat die:
a. als bank hun bedrijf uitoefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland, voorzover het
aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan te bemiddelen;
b. als financiële instelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge
afdeling 2.2.2 is toegestaan te bemid-
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delen; of
c. als entiteit voor risico-acceptatie of
verzekeraar hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge de afdelingen 2.2.2A, 2.2.3, 2.2.4 of 2.2.4A is toegestaan te bemiddelen.
2. Artikel 2:80, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars in verzekeringen die
in een andere lidstaat zijn geregistreerd in
de zin van artikel 3 van de richtlijn verzekeringsdistributie, voorzover is voldaan
aan artikel 2:84.
3. Artikel 2:80, eerste lid, is niet van toepassing op bemiddelaars in hypothecair krediet die overeenkomstig artikel 29, eerste
lid, van de richtlijn hypothecair krediet
bevoegd zijn in hun lidstaat van herkomst
hun bedrijf uit te oefenen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 13, eerst lid,
onderdeel a, b en c van de Wfd overgenomen.
Ook hier is de beperking opgenomen “voorzover het aan
hen ingevolge afdeling 2.2.3 of 2.2.4 is toegestaan te bemiddelen” om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het
in artikel 2:80, eerste lid bepaalde verbod slechts geldt
indien er uit hoofde van een “notificatie” op basis van het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen aan financiele ondernemingen toegang tot de markt is verleend om te
bemiddelen.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:57.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging bewerkstelligt
dat de uitzondering op het verbod om zonder vergunning te
bemiddelen wordt uitgebreid tot herverzekeraars en entiteiten voor risico-acceptatie die hun bedrijf uitoefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland, voor zover dat aan
hen is toegestaan ingevolge de afdelingen 2.2.2A onderscheidenlijk 2.2.4A van de Wft.
Kamerstuk 33.918, nr. 3
Het betreft het herstel van een verschrijving in artikel 2:82,
eerste lid, onderdeel c, van de Wft.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
Aan artikel 2:82, derde lid, van de Wft wordt toegevoegd
dat de verbodsbepaling voor bemiddelen in Nederland
zonder vergunning niet geldt wanneer de bemiddelaar in
een andere lidstaat is toegelaten. Deze bepaling is vereist
ter implementatie van artikel 32 van de richtlijn.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
De aanpassing van artikel 2:76, vierde lid, hangt samen
met het nieuwe derde lid van artikel 2:81.
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De aanpassing van artikel 2:77, tweede lid en 2:82, tweede
lid, betrefteen technische wijziging vanwege aanpassing
van artikel 2:84 en door de vervanging van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling door de richtlijn verzekeringsdistributie.
Artikel 2:83
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:80, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
f. indien het bemiddelen in hypothecair
krediet betreft, artikel 4:74b, met betrekking tot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare voorziening; en
g. indien het bemiddelen in verzekeringen
betreft, artikel 4:75, eerste tot en met
derde lid, met betrekking tot het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee
vergelijkbare voorziening.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het tweede en vierde lid van artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:11, e, met betrekking tot het
tweede lid van artikel 4:15 of g, met betrekking tot het tweede lid van artikel 4:75,
indien de aanvrager aantoont dat daaraan
redelijkerwijs niet kan worden voldaan en
dat de doeleinden die de in het eerste lid
bedoelde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
4. Het derde lid is niet van toepassing op
bemiddelen in hypothecair krediet.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel ver-
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plaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
bemiddelen indien de aanvrager aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in de onderdelen a tot en met f
zal worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden
getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële onderneming
de markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de
huidige wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de plaats van artikel
11, eerste lid, van de Wfd.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan
worden voldaan – terwijl anderzijds onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met f, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen van
deze nota van toelichting. De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in de algemene maatregel van
bestuur die uitwerking geeft aan de eisen die in het eerste
lid worden genoemd, wordt geregeld welke ingevolge de
wet geregelde eisen ook vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die persoon, redelijkerwijs niet kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan de
doeleinden die de wetgever met het geven van dat voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn, maar
waarvan het wenselijk is om er aan tegemoet te komen,
kan de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
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Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot één of meer
in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de tweede en derde in artikel I, onderdeel III, voorgestelde wijzigingen van artikel 2:58 van de Wft.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
Op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, van de
richtlijn is vereist dat de bemiddelaar op het moment van
vergunningverlening verzekerd is tegen beroepsaansprakelijkheid of een vergelijkbare garantie stelt. In de eisen voor
vergunningverlening aan bemiddelaars in artikel 2:83 van
de Wft, wordt deze eis daarom toegevoegd. Overigens
geldt deze eis, die wordt opgenomen in artikel 4:74b van de
Wft, ook doorlopend. De nadere invulling van dit voorschrift
vindt plaats in lagere regelgeving. Het derde lid van artikel
2:83 van de Wft bevat een ontheffingsmogelijkheid met
betrekking tot bepaalde vergunningvoorwaarden. De richtlijn biedt geen grondslag voor dergelijke ontheffingen,
derhalve wordt in het nieuwe vierde lid bepaald dat het
derde lid niet van toepassing is op bemiddelen in hypothecair krediet.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.9.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten
Artikel 2:84
1. Een bemiddelaar in verzekeringen met
zetel in een andere lidstaat kan overgaan
tot het verlenen van diensten vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor binnen een
maand na de mededeling, bedoeld in artikel 6, tweede lid, eerste alinea, van de
richtlijn verzekeringsdistributie, door de
toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat of zodra de bemiddelaar in verzekeringen de informatie heeft ontvangen
over de in Nederland geldende voorwaarden om redenen van algemeen belang,
bedoeld in artikel 6, tweede lid, tweede
alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie.
2. Een bemiddelaar in verzekeringen met
zetel in een andere lidstaat kan overgaan
tot het verlenen van diensten door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland onmiddellijk na de mededeling,
bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de
richtlijn verzekeringsdistributie, door de
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toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat.
3. Indien de Autoriteit Financiële Markten
een mededeling heeft ontvangen van een
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot het bemiddelen in hypothecair krediet vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland, kan zij voordat de bemiddelaar in hypothecair krediet aanvangt
met het verlenen van diensten in Nederland, maar in ieder geval binnen twee
maanden na ontvangst van de mededeling, de bemiddelaar in hypothecair krediet bekendmaken welke voorwaarden
door hem om redenen van algemeen belang in acht moeten worden genomen bij
het verlenen van zijn financiële diensten
in Nederland.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het geval waarin een bemiddelaar in
verzekeringen met zetel in een andere lidstaat de toezichthoudende instantie van die lidstaat op de hoogte heeft
gesteld van zijn voornemen om in Nederland een bijkantoor
te openen of diensten te gaan verrichten. Het bepaalde
vloeit voort uit artikel 3 en artikel 6, derde alinea van de
richtlijn verzekeringsbemiddeling. Deze bepaling is bij de
implementatie van de richtlijn verzekeringsbemiddeling niet
opgenomen in de Wfd. In verband hiermee zal in het overgangsrecht een voorziening getroffen worden voor financiele ondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van dit voorstel al actief zijn in Nederland.
De procedure bij grensoverschrijdende activiteiten van een
bemiddelaar in verzekeringen wijkt op onderdelen af van
die bij de meeste andere financiële ondernemingen. Zo
hoeft de toezichthouder van de lidstaat van herkomst geen
besluit te nemen inzake instemming met het voornemen,
maar hoeft hij “slechts” de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van ontvangst van het voornemen van de bemiddelaar in verzekeringen binnen een maand in kennis te
stellen, indien de desbetreffende lidstaat dit blijkens een
kennisgeving van de Europese Commissie wenst. De
bemiddelaar in verzekeringen kan vervolgens binnen een
maand met zijn werkzaamheden kan aanvangen. Als echter de Europese Commissie geen kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in tweede lid van artikel 6 van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling, kan de bemiddelaar in verzekeringen direct na mededeling van het voornemen aanvangen
met zijn werkzaamheden in het land van ontvangst. De
toezichthouder zal dat aan de bemiddelaar in verzekeringen laten weten na ontvangst van het voornemen. Verder
heeft de toezichthouder van het land van herkomst geen
taak bij het op de hoogte stellen van de bemiddelaar in
verzekeringen van eventuele voorwaarden die de toezichthoudende instantie van de lidstaat van ontvangst stelt bij
het uitoefenen van werkzaamheden.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Met voorgestelde wijziging wordt het eerste lid van artikel
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2:84 van de Wft in lijn gebracht met vergelijkbare bepalingen in onder andere de artikelen 2:14, 2:24, 2:34, 2:70,
2:110, en 2:114 van de Wft.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:84 bepaalt wanneer een bemiddelaar in verzekeringen met zetel in een andere lidstaat die voornemens is
om te bemiddelen in verzekeringen in Nederland, kan
overgaan tot het verlenen van diensten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. Artikel 2:84, eerste lid,
verwerkt artikel 6, tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. In artikel 2:84, eerste lid, wordt bepaald vanaf
welk moment de bemiddelaar met zetel in een andere
lidstaat diensten kan verlenen via een in Nederland gelegen bijkantoor. Verwezen wordt naar de procedure zoals
opgenomen in artikel 6, tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. De bemiddelaar kan aanvangen met het
verlenen van diensten via een in Nederland gelegen bijkantoor onmiddellijk na ontvangst van de informatie van de
AFM over de voorwaarden om redenen van algemeen
belang die in acht moeten worden genomen bij het verlenen van diensten naar Nederland maar in ieder geval binnen een maand nadat de toezichthoudende instantie van
de betrokken lidstaat aan de bemiddelaar heeft medegedeeld dat de AFM de informatie, bedoeld in artikel 6, eerste
lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie heeft ontvangen.
Artikel 2:84, tweede lid, dient ter implementatie van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. Hierin wordt bepaald dat, indien de bevoegde
autoriteit van de lidstaat van ontvangst (in casu de AFM)
van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat informatie ontvangt dat een bemiddelaar in verzekeringen voornemens is diensten te verlenen door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, zij onverwijld de ontvangst van die informatie bevestigt. Indien de bemiddelaar
in verzekeringen in kennis is gesteld door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van zijn zetel dat de AFM de
desbetreffende informatie heeft ontvangen dan kan de
bemiddelaar in verzekeringen starten met het verrichten
van diensten naar Nederland.
Handelingen II, Vergadering nr. 46, 10, 31 januari 2018
Minister Hoekstra: Voorzitter. Dan vroeg de heer Snels:
kunnen financiële dienstverleners vanuit andere landen nou
minder betrouwbaar zijn? Hij gebruikte net iets andere taal,
geloof ik, maar zo heb ik zijn vraag in ieder geval geïnterpreteerd. Dit is ook een vraag waarop wij wel even moesten studeren. Als zij in Nederland bemiddelen, dan moeten
zij ook in Nederland een vergunning aanvragen. Ze moeten
aan alle vergunningseisen voldoen, en ze moeten hier een
bijkantoor hebben. Er is dan ook geen verschil meer met
Nederlandse bemiddelaars. Bemiddelaars met een zetel in
een andere lidstaat hoeven hier geen bijkantoor te vestigen, maar moeten wel aan de minimumeisen van de richtlijn voldoen.
[…] De heer Snels (GroenLinks): Het gaat er dus uiteindelijk om dat er verschillen zijn met bemiddelaars die hier een
zetel hebben maar een hoofdkantoor in een ander land.
Kunnen die verschillen heel groot zijn? Dan gaat het over
betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en organisatorische
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vereisten. Dan mogen die buitenlandse bemiddelaars
voldoen aan de minimumvereisten vanuit een ander land.
Kunnen die verschillen heel groot zijn?
Minister Hoekstra: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de
bodem die gelegd wordt met de richtlijn echt wel zorgt voor
een bepaalde minimumstandaard aan kwaliteit. Tegelijkertijd zou ik me niet willen wagen aan een alomvattende
garantie dat dat ook meteen betekent dat al die adviseurs
in al die lidstaten precies doen wat die richtlijn vraagt.
Volgens mij is dat ook niet noodzakelijkerwijs nodig. Het is
nodig dat we kijken wat die partijen doen die voldoen aan
het signalement waar de heer Snels naar verwijst, en of de
Nederlandse consument daardoor niet in de problemen
komt. Als dat zo zou zijn, is het natuurlijk aan de AFM om
dat te signaleren en daartegen op te treden. Maar ik heb
geen signalen dat dat het geval is. We moesten dit echt
even uitzoeken.
De heer Snels (GroenLinks): Nee, maar deze richtlijn wordt
nu in wetgeving omgezet. Dat kan ten eerste iets betekenen voor het speelveld ...
Minister Hoekstra: Ja, zeker.
De heer Snels (GroenLinks): ... want er ontstaat toch een
ongelijk speelveld op de Nederlandse markt. Dat is eigenlijk
gek, vanuit de Europese regelgeving bezien. De tweede
vraag die ik daarbij stelde, was of het ook transparant
gemaakt kan worden.
Minister Hoekstra: Ja. Dat zijn twee verschillende vragen,
die ik toch uit elkaar zou willen rafelen. De heer Snels
vraagt in de eerste vraag eigenlijk naar een hypothetische
situatie die zich wellicht nog zou kunnen voordoen. Het is
niet het onderwerp waar ik me de grootste zorgen over
maak, zelfs niet binnen de context van dit dossier. Maar
kan ik met honderd procent zekerheid zeggen dat dat niet
zal gebeuren? Nee, dat kan ik niet. Het zou mij niet verbazen als ook deze wet op enig moment weer geëvalueerd
wordt. Dat lijkt mij dan ook een uitgelezen moment om dit
mee te nemen, ook omdat ik vermoed dat, als het probleem
waar de heer Snels op wijst zich zou gaan voordoen, dat
niet in het eerste halfjaar zal zijn.
Het tweede punt is zijn vraag over transparantie. Daar zou
sneller een antwoord op moeten kunnen komen. Ik zou
eigenlijk de periode tot de zomer en de evaluatie willen
gebruiken om nog even te kijken wat daar de voor- en
nadelen zijn. Ik weet niet of we ons daar al te veel van voor
moeten stellen, maar ik begrijp dat de heer Snels eigenlijk
zegt: je zou ergens op die website moeten kunnen vinden
of je met een nationale of een internationale partij te maken
hebt, direct dan wel indirect. Dat is mijn interpretatie. Dat
vind ik geen gekke gedachte, maar ik wil daar wel even wat
tijd en ruimte voor kopen.
Kamerstuk 34.859, nr. 10
Het nieuwe derde lid van artikel 2:84 van de Wft implementeert artikel 32, vierde lid, van de richtlijn hypothecair krediet. Dit artikel brengt mee dat de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) aan de bemiddelaar in hypothecair krediet
met zetel in een andere lidstaat die grensoverschrijdend
diensten verleent in Nederland bekendmaakt onder welke
voorwaarden die niet onder het Unierecht zijn geharmoniseerd hij diensten mag verlenen. Dit dient te gebeuren
binnen twee maanden nadat de toezichthoudende instantie
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van de lidstaat van herkomst heeft medegedeeld dat de
bemiddelaar in hypothecair krediet voornemens is in Nederland diensten te verlenen. Artikel 34, tweede lid, van de
richtlijn hypothecair krediet bepaalt bovendien dat de AFM
moet kunnen ingrijpen wanneer de bemiddelaar in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat die financiele diensten verleent in Nederland de voor haar geldende
bepalingen in de richtlijn hypothecair krediet overtreedt.
Door de bemiddelaar in hypothecair krediet aan artikel 2:84
toe te voegen worden, in samenhang met artikel 4:1 en
artikel 1:58, deze bepalingen geïmplementeerd.

§ 2.2.9.3. Vrijstelling
Artikel 2:85
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:80, eerste
lid.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld
van artikel 2:83, eerste lid.
3. Indien aan een vrijstelling als bedoeld in
het eerste lid het voorschrift wordt verbonden dat in reclame-uitingen en andere
onverplichte precontractuele informatie
wordt vermeld dat de vrijgestelde activiteit
niet vergunningplichtig is ingevolge deze
wet, wordt deze vermelding gedaan op
door de Autoriteit Financiële Markten vast
te stellen wijze.303
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om te bemiddelen en van de vergunningeisen. De bepaling dat aan een vrijstelling voorschriften en beperkingen mogen worden gesteld, wordt niet
overgenomen, omdat het inherent aan de bevoegdheid van
de Minister van Financiën om vrijstellingen te regelen is dat
in een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen
kunnen worden geregeld. Door in het tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen, kan de vrijstelling
beperkt worden tot één of meer in artikel 2:83, eerste lid,
genoemde of daarop gebaseerde bepalingen.
Kamerstuk 32.036, nr. 3
Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 2:79 Wft.

Afdeling 2.2.10
middelen

Herverzekeringsbe-

zekeringsbemiddelen. 304
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te
beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning te herverzekeringsbemiddelen. Dit
verbod wordt overgenomen uit artikel 10 Wfd. Het eerste lid
onderwerpt het in Nederland verrichten van deze financiële
dienst aan een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan ondernemingen met zetel in Nederland die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren. Een eerste uitzondering hierop vormen
de financiële diensten die via het internet in een andere
lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen
met zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het
land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17. Een tweede uitzondering voor herverzekeringsbemiddelen die verband houdt met de richtlijn verzekeringsbemiddeling wordt in artikel 1:22 geregeld. Zie de
toelichting van dat artikel.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod om te herverzekeringsbemiddelen, de zogenaamde
zware ontheffingen, overgenomen. De ontheffing wordt op
aanvraag verleend door de vergunningverlenende toezichthouder. Deze ontheffing kan voorwaardelijk, gedeeltelijk
en/of voor bepaalde tijd worden verleend. Aan deze zware
ontheffingen kunnen door de toezichthouder voorschriften
worden verbonden en beperkingen worden gesteld op
gelijke wijze als bij de vergunningsbesluiten het geval is.305
De intrekking kan zowel ambtshalve als op aanvraag geschieden.306 Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling
voorzien.307 Als wettelijke beslistermijn voor verlening van
de ontheffing is een termijn van 13 weken opgenomen.308
De beslistermijn bij een verzoek om intrekking bedraagt
acht weken.309

§ 2.2.10.1. Vergunningplicht en -eisen
304

Artikel 2:86
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning te herver-

305
306

303

Volgens het inwerkingtredingsbesluit (Stb 2011, nr 306, enig
artikel, lid 2) treedt dit nieuwe lid 3 in werking op 1 januari
2012.

© R.E. Batten januari 2020

307
308
309

Art. 8, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:86, lid 1,
Wft zijn vrijgesteld herverzekeringsbemiddelaars voorzover zij
financiële diensten verlenen aan cliënten waarmee zij in een
formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden
(red.).
Zie art. 1:105, lid 1, aanhef en sub d, jo. 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Artikel 1:104, lid 3.
Artikel 1:102, lid 3.
Artikel 1:104, lid 4.
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In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
worden op eigen verzoek van de houder daarvan of bij
besluit van toezichthouder. Ook hierbij is geen sprake van
een gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
Artikel 2:87
Artikel 2:86, eerste lid, is niet van toepassing
op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche
Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover het aan hen
ingevolge die vergunning is toegestaan te
herverzekeringsbemiddelen;
b. voor het uitoefenen van het bedrijf van
financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben, voorzover het aan
hen ingevolge die verklaring is toegestaan
te herverzekeringsbemiddelen; of
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale Bank
of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen op de vergunningplicht voor het herverzekeringsbemiddelen opgenomen.
Hierin zijn de financiële ondernemingen opgenomen die op
basis van artikel 14 van de Wfd over een vergunning van
rechtswege beschikken. Dit houdt verband met het voorstel
om de figuur van vergunning van rechtswege niet op te
nemen in dit voorstel, verwezen wordt naar het algemeen
deel van de toelichting op deze nota van wijziging, paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die verklaring/vergunning is toegestaan te bemiddelen” is in onderdeel a en b opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in artikel 2:86 bepaalde
verbod slechts geldt indien er uit hoofde van een verklaring
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van ondertoezichtstelling of vergunning op basis van het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen toegang tot
de markt is verleend om te herverzekeringsbemiddelen.
Voor verzekeraars met een vergunning op grond van het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen betekent de
uitzonderingsbepaling dat zij voor het bemiddelen niet
vergunningplichtig zijn, voorzover zij deze activiteiten ook in
het kader van hun vergunning krachtens dit voorstel mogen
verrichten. Krachtens het zogenaamde verbod op nevenbedrijf artikel 3:36, mogen zij alleen werkzaamheden verrichten die voortvloeien uit het verzekeringsbedrijf.
In onderdeel c komt tot uitdrukking dat deze beperking niet
geldt banken, omdat voor banken in de Wfd een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:88
Artikel 2:86, eerste lid, is niet van toepassing
op herverzekeringsbemiddelaars die in een
andere lidstaat zijn geregistreerd in de zin
van artikel 3 van de richtlijn verzekeringsdistributie, voorzover is voldaan aan artikel 2:90.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 13, eerst lid,
onderdeel b van de Wfd overgenomen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de in dit onderdeel voorgestelde wijziging wordt de
onvolledige verwijzing naar de bedoelde richtlijn hersteld.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:90, tweede lid, vervalt. Daarom wordt de verwijzing naar artikel 2:90 aangepast.
Artikel 2:89
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in Artikel 2:86, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
d. artikel 4:13 met betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering; en
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f. artikel 4:76, eerste tot en met derde lid,
met betrekking tot het beschikken over
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare
voorziening.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het tweede en vierde lid van artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:11, e, met betrekking tot het
tweede lid van artikel 4:15, of f, met betrekking tot het tweede lid van artikel 4:76.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, erste lid, is van het Algemeen deel verplaatst
naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en
in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening geschiedt op
aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning wordt verleend aan de aanvrager
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
herverzekeringsbemiddelen indien de aanvrager aantoont
dat aan de vergunningeisen als genoemd in de onderdelen
a tot en met e zal worden voldaan. Het betreft eisen die
preventief worden getoetst, dat wil zeggen voordat de
financiële onderneming de markt betreedt. Hiermee wordt
ten opzichte van de huidige wetten in de vergunningeisen
geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de
plaats van artikel 11, eerste lid, van de Wfd.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan
worden voldaan – terwijl anderzijds onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopendtoezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met e, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen van
deze nota van toelichting. De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in de algemene maatregel van
bestuur die uitwerking geeft aan de eisen die in het eerste
lid worden genoemd, wordt geregeld welke ingevolge de
wet geregelde eisen ook vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
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overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de toezichthouder in voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die (rechts)persoon, redelijkerwijs niet
kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan
de doeleinden die de wetgever met het geven van dat
voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn,
maar waarvan het wenselijk is om er aan tegemoet te
komen, kan de financiële onderneming een lichte ontheffing
krijgen. Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te
nemen in de bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot
één of meer in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
Ten onrechte was niet de vergunningeis van het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgenomen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de tweede en derde in artikel I, onderdeel III, voorgestelde wijzigingen van artikel 2:58 van de Wft en naar de strekking van de
toelichting op de in onderdeel MMM voorgestelde wijzigingen van artikel 2:67 van de Wft.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.10.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten
Artikel 2:90
Artikel 2:84 is van overeenkomstige toepassing op herverzekeringsbemiddelaars met
zetel in een andere lidstaat die voornemens
zijn vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland te herverzekeringsbemiddelen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het geval waarin een herverzekeringsbemiddelaar met zetel in een andere lidstaat de toezichthoudende instantie van die lidstaat op de hoogte heeft gesteld
van zijn voornemen om in Nederland een bijkantoor te

249

marktoegang
openen of diensten te gaan verrichten. Het bepaalde vloeit
voort uit artikel 3 en artikel 6, derde alinea, van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling. Deze bepaling is bij de implementatie van de richtlijn verzekeringsbemiddeling niet
opgenomen in de Wfd. In verband hiermee zal in het overgangsrecht een voorziening getroffen worden voor financiele ondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van dit voorstel al actief zijn in Nederland.
De procedure bij grensoverschrijdende activiteiten van een
herverzekeringsbemiddelaar wijkt op onderdelen af van die
bij de meeste andere financiële ondernemingen. Zo hoeft
de toezichthouder van de lidstaat van herkomst geen besluit te nemen inzake instemming met het voornemen,
maar hoeft hij “slechts” de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van ontvangst van het voornemen van de herverzekeringsbemiddelaar binnen een maand in kennis te
stellen, indien de desbetreffende lidstaat dit blijkens een
kennisgeving van de Europese Commissie wenst. De
herverzekeringsbemiddelaar kan vervolgens binnen een
maand met zijn werkzaamheden kan aanvangen. Als echter de Europese Commissie geen kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in tweede lid van artikel 6 van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling, kan de herverzekeringsbemiddelaar direct na mededeling van het voornemen aanvangen
met zijn werkzaamheden in het land van ontvangst. De
toezichthouder zal dat aan de herverzekeringsbemiddelaar
laten weten na ontvangst van het voornemen. Verder heeft
de toezichthouder van het land van herkomst geen taak bij
het op de hoogte stellen van de herverzekeringsbemiddelaar van eventuele voorwaarden die de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van ontvangst stelt bij het uitoefenen van werkzaamheden.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Met voorgestelde wijziging wordt het eerste lid van artikel
2:90 van de Wft in lijn gebracht met vergelijkbare bepalingen in onder andere de artikelen 2:14, 2:24, 2:34, 2:70,
2:110, en 2:114 van de Wft.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:90 ziet op de situatie waarin een herverzekeringsbemiddelaar met zetel in een andere lidstaat vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland voornemens is te
herverzekeringsbemiddelen. In dit artikel wordt artikel 2:84
van overeenkomstige toepassing verklaard. De procedures
zoals opgenomen in de artikelen 4, eerste en tweede lid, en
6, eerste en tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie zijn van toepassing.

§ 2.2.10.3. Vrijstelling
Artikel 2:91
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:86, eerste
lid.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld
van artikel 2:89, eerste lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
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In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om te herverzekeringsbemiddelen
en van de vergunningeisen. De bepaling dat aan een vrijstelling voorschriften en beperkingen mogen worden gesteld, wordt niet overgenomen, omdat het inherent aan de
bevoegdheid van de Minister van Financiën om vrijstellingen te regelen is dat in een dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen worden geregeld. Door in het
tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen, kan de vrijstelling beperkt worden tot één of meer in
artikel 2:89, eerste lid, genoemde of daarop gebaseerde
bepalingen.

Afdeling 2.2.11 Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent
§ 2.2.11.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:92
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning op te treden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent. 310
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd,
ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te
beschermen anderszins voldoende worden beschermd.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning op te treden als gevolmachtigde of
ondergevolmachtigde agent. Dit verbod wordt overgenomen uit artikel 10 van de Wfd. Het eerste lid onderwerpt het
in Nederland verrichten van deze financiële dienst aan een
vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wfd, omdat het verlenen van vergunningen aan in Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten door middel van
een vergunning te reguleren. Een eerste uitzondering
310

Art. 9, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:92, lid 1,
Wft zijn vrijgesteld gevolmachtigde of ondergevolmachtigde
agenten voorzover zij verzekeringen sluiten met (a) consumenten die bij hen werkzaam zijn of anderszins onder hun
verantwoordelijkheid vallen; (b) consumenten die werkzaam
zijn bij of anderszins onder de verantwoordelijkheid vallen van
andere rechtspersonen waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden; of (c) consumenten of, indien het financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringsbemiddeling betreft, cliënten,
waarmee zij in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur zijn verbonden (red.).

250

marktoegang
hierop vormen de financiële diensten die via het internet in
een andere lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen met zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond
van het land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake
elektronische handel wordt in Nederland toezicht gehouden
op deze financiële ondernemingen, ook in die gevallen
waarin de financiële diensten via het internet alleen aan
inwoners van andere lidstaten verleend worden. Dit wordt
geregeld in artikel 1:17.
Een tweede uitzondering voor bemiddelen in verzekeringen
die verband houdt met de richtlijn verzekeringsbemiddeling
wordt in artikel 1:22 geregeld. Zie de toelichting van dat
artikel.
In het tweede lid van dit artikel wordt de bevoegdheid van
artikel 18 van de Wfd om ontheffing te verlenen van het
verbod om op te treden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent, de zogenaamde zware ontheffingen,
overgenomen. De ontheffing wordt op aanvraag verleend
door de AFM. Deze ontheffing kan voorwaardelijk, gedeeltelijk en/of voor bepaalde tijd worden verleend. Aan deze
zware ontheffingen kunnen door de AFM voorschriften
worden verbonden en beperkingen worden gesteld op
gelijke wijze als bij de vergunningsbesluiten het geval is.311
De intrekking kan zowel ambtshalve als op aanvraag geschieden.312 Voorts is in een bevoegdheid tot afwikkeling
voorzien.313 Als wettelijke beslistermijn voor verlening van
de ontheffing is een termijn van 13 weken opgenomen.314
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager van de
ontheffing aan moet tonen dat de belangen die het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd. Dit
onderscheid doet recht aan de eigenstandige betekenis
van het door de AFM uit te oefenen toezicht en waarborgt
dat de belangen van het “eigen” toezicht leidend zijn bij de
beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient aan te
tonen dat op andere wijze het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder
om te beoordelen of de zware ontheffing daadwerkelijk kan
worden verleend, het betreft niet een gebonden bevoegdheid. Het beëindigen van de ontheffing kan geëffectueerd
worden op eigen verzoek van de houder daarvan of bij
besluit van de AFM. Ook hierbij is geen sprake van een
gebonden bevoegdheid tenzij de situaties opgesomd in
artikel 1:104, tweede lid, zich voordoen.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56.
Artikel 2:93
Artikel 2:92, eerste lid, is niet van toepassing
op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
verzekeraar een door de Nederlandsche
Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben, voorzover het aan hen
311
312
313
314

Zie art. 1:105, lid 1, aanhef en onderdeel d, jo. 1:102, lid 2.
Zie artikel 1:104.
Artikel 1:104, lid 3.
Artikel 1:102, lid 3.
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ingevolge die vergunning is toegestaan
op te treden als gevolmachtigde agent of
ondergevolmachtigde agent;
b. voor het uitoefenen van het bedrijf van
financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben, voorzover het aan
hen ingevolge die verklaring is toegestaan
op te treden als gevolmachtigde agent of
ondergevolmachtigde agent;
c. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale Bank
of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben; of
d. voor het uitoefenen van het bedrijf van
premiepensioeninstelling een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel
verleende vergunning hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die vergunning is
toegestaan op te treden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde
agent.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen op de vergunningplicht voor het optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent opgenomen. Hierin zijn de financiële
ondernemingen opgenomen die op basis van artikel 14 van
de Wfd over een vergunning van rechtswege beschikken.
Dit houdt verband met het voorstel om de figuur van vergunning van rechtswege niet op te nemen in dit voorstel.
Verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting
op deze nota van wijziging, paragraaf 6.4.3.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
in het voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die vergunning/verklaring van ondertoezichtstelling is
toegestaan op te treden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent” is in onderdeel a en b opgenomen om
te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in artikel 2:92
bepaalde verbod slechts geldt indien er uit hoofde van een
vergunning op basis van het Deel Markttoegang financiële
ondernemingen of indien er uit hoofde van een verklaring
van ondertoezichtstelling op basis van het Deel Prudentieel
toezicht financiële ondernemingen aan financiële ondernemingen toegang tot de markt is verleend om op te treden
als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent. Voor
verzekeraars met een vergunning op grond van het Deel
Markttoegang financiële ondernemingen betekent de uitzonderingsbepaling dat zij voor het optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent niet vergunningplichtig zijn, voorzover zij deze activiteiten ook in het kader
van hun vergunning krachtens dit voorstel mogen verrichten. Krachtens het zogenaamde verbod op nevenbedrijf in
artikel 3:36 mogen zij alleen werkzaamheden verrichten die
voortvloeien uit het verzekeringsbedrijf.
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In onderdeel c komt tot uitdrukking dat deze beperking niet
geldt voor banken, omdat voor banken in de Wfd een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
Kamerstuk 31.891, nr. 7
Zie de toelichting bij art. 2:76, Wft.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Artikel 2:93a
Artikel 2:92, eerste lid, is niet van toepassing
op verzekeringsbemiddelaars die in een andere lidstaat zijn geregistreerd in de zin van
artikel 3 van de richtlijn verzekeringsdistributie, voor zover is voldaan aan artikel 2:94a.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
In lijn met richtlijn 2002/92/EG van het Europees parlement
en de raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (de richtlijn verzekeringsbemiddeling) en
op aanwijzing van de Europese Commissie wordt een
notificatieregime geïntroduceerd voor verzekeringbemiddelaars met zetel in een andere lidstaat die op basis van een
vergunning op grond van de richtlijn verzekeringsbemiddeling in Nederland activiteiten willen verrichten die onder de
Wet op het financieel toezicht kwalificeren als die van een
gevolmachtigd agent. Dit betreft een vastlegging van de
bestaande praktijk aangezien de AFM reeds enige tijd deze
bemiddelaars toelaat in Nederland op basis van de vergunning verkregen in de andere lidstaat.
Op grond van artikel 2:93a nieuw heeft een verzekeringsbemiddelaar met een vergunning op grond van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling in een andere lidstaat geen aparte vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten
om in Nederland als gevolmachtigd agent actief te zijn.
Voorwaarde hierbij is wel dat de betreffende gevolmachtigd
agent de notificatieprocedure als bedoeld in artikel 2:94a
nieuw heeft doorlopen.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:93a wordt gewijzigd vanwege de vervanging van
de richtlijn verzekeringsbemiddeling door de richtlijn verzekeringsdistributie.
Artikel 2:94
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:92, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste, tweede en vierde lid,
met betrekking tot de geschiktheid en
vakbekwaamheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
c. artikel 4:11, tweede en derde lid, met
betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening;
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d. artikel 4:13, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur; en
e. artikel 4:15, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, met betrekking tot het tweede en vierde lid van artikel 4:9, c, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:11, of e, met betrekking tot
het tweede lid van artikel 4:15, indien de
aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die de in het eerste lid bedoelde artikelen beogen te bereiken anderszins worden bereikt.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde
agent indien de aanvrager aantoont dat aan de vergunningeisen als genoemd in de onderdelen a tot en met e zal
worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden
getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële onderneming
de markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de
huidige wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de plaats van artikel
11, eerste lid, van de Wfd.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan
worden voldaan – terwijl anderzijds onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopendtoezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met e, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen van
deze nota van toelichting.
De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in
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de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft
aan de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt
geregeld welke ingevolge de wet geregelde eisen ook
vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de AFM in
voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het
eerste lid van dit artikel.
In het derde lid wordt de in artikel 18 van de Wfd bepaalde
bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van de in het
eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening
aan te tonen dat aan bepaalde eisen wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van een voorschrift, niet
zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of
een andere normadressaat), gelet op de bijzondere omstandigheden van die persoon, redelijkerwijs niet kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan de
doeleinden die de wetgever met het geven van dat voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar zijn, maar
waarvan het wenselijk is om er aan tegemoet te komen,
kan de financiële onderneming een lichte ontheffing krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
van de in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voor de toelichting op de in dit onderdeel voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op de tweede en derde in artikel I, onderdeel III, voorgestelde wijzigingen van artikel 2:58 van de Wft.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de artikelen 2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94 wordt de
verwijzing naar de leden van artikel 4:9 aangepast vanwege de in dit voorstel van wet opgenomen wijzigingen van
laatstgenoemd artikel.

§ 2.2.11.1a Bijkantoor en verrichten van
diensten
Artikel 2:94a
1. Een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
optreden als gevolmachtigde agent vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor binnen een maand na de mededeling, bedoeld in artikel 6, tweede lid, eerste alinea,
van de richtlijn verzekeringsdistributie,
door de toezichthoudende instantie van
de andere lidstaat of zodra de verzekeringstussenpersoon de informatie heeft
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ontvangen over de in Nederland geldende
voorwaarden om redenen van algemeen
belang, bedoeld in artikel 6, tweede lid,
tweede alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie.
2. Een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
optreden als gevolmachtigde agent door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland onmiddellijk na de mededeling, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van
de richtlijn verzekeringsdistributie, door
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
Dit artikel regelt de notificatieprocedure voor verzekeringsbemiddelaars die onder meer activiteiten wensen te verrichten die in Nederland kwalificeren als die van een gevolmachtigd agent met zetel in een andere lidstaat die in
Nederland activiteiten als gevolmachtigd agent willen verrichten.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Dit artikel regelt de notificatieprocedure voor verzekeringstussenpersonen met zetel in een andere lidstaat die onder
meer activiteiten wensen te verrichten (al dan niet via een
bijkantoor) die in Nederland kwalificeren als diensten die
door een gevolmachtigde agent worden verleend. In andere lidstaten wordt (anders dan in Nederland) doorgaans
geen onderscheid gemaakt tussen een bemiddelaar in
verzekeringen en een gevolmachtigde agent. De activiteiten van een gevolmachtigde agent vallen net als de activiteiten van een bemiddelaar in verzekeringen onder de
activiteiten van een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. Een verzekeringstussenpersoon in de zin van de
richtlijn verzekeringsdistributie met zetel in een andere
lidstaat dient derhalve op grond van de richtlijn, zowel als
bemiddelaar als gevolmachtigde agent via grensoverschrijdende dienstverlening te kunnen optreden in Nederland.
Aangezien het begrip bemiddelaar in verzekeringen te
beperkt is en niet de activiteiten van de gevolmachtigde
agent omvat, wordt in artikel 2:94a het begrip verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
richtlijn verzekeringsdistributie gehanteerd.

§ 2.2.11.2. Vrijstelling
Artikel 2:95
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:92, eerste
lid.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld
van artikel 2:94, eerste lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit artikel 9 van de Wfd
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
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regelen van het verbod om zonder vergunning op te treden
als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent en van
de vergunningeisen. De bepaling dat aan een vrijstelling
voorschriften en beperkingen mogen worden gesteld, wordt
niet overgenomen, omdat het inherent aan de bevoegdheid
van de minister om vrijstellingen te regelen is dat in een
dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen
worden geregeld. Door in het tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen, kan de vrijstelling beperkt
worden tot een of meer in artikel 2:94, eerste lid, genoemde
of daarop gebaseerde bepalingen.

Afdeling 2.2.12 Verlenen van beleggingsdiensten, verrichten van beleggingsactiviteiten en systematische
internalisatie

een daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning317 beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.318 319 320 321 322 323

317
318

Kamerstuk 31.086, nr 3.
Het opschrift van afdeling 2.2.12 wordt aangepast in verband met de uitbreiding van de definitie van beleggingsonderneming en de toevoeging van regels met betrekking tot
systematische internalisatie.

§ 2.2.12.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:96315
1. Het is verboden in Nederland 316 zonder
315

316

Zie op de AFM website Wanneer heeft u een vergunning voor
crowdfunding nodig?, DNB en AFM geven interpretatie over
crowdfunding en het AFM nieuwsbericht Stappenplan
crowdfunding voor betere consumentenbescherming van 1
mei 2013. Zie ook C.M. Grundman-van de krol, Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje, Ondernemingsrecht, maart
2012, p. 141-142 (red.).
Op de website van de AFM staat bij “veelgestelde vragen”:
Vraag: Is een beleggingsonderneming uit een niet-lidstaat die
als broker voor haar cliënten uit die niet-lidstaat op Euronext
Amsterdam transacties uitvoert vergunningplichtig in Nederland?
Antwoord: Het in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot
financiële instrumenten valt op grond van artikel 1:1 van de
Wet op het financieel toezicht (Wft) onder de definitie van het
"verlenen van een beleggingsdienst".
Artikel 2:96, eerste lid, van de Wft stelt dat het verboden is
om in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.
De Wft noch de wetsgeschiedenis laten zich expliciet uit
wanneer sprake is van het verlenen van beleggingsdiensten
'in Nederland'. De toelichting op artikel 2:96 Wft bij de totstandkoming van de Wft (kamerstukken II, 2005/06, 29 708,
nr. 19, p.465) stelt dat "het verlenen van vergunningen aan in
Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten
verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten
op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te
reguleren". Hieruit kan worden afgeleid dat sprake is van 'in
Nederland' verleende beleggingsdiensten in het geval het
gaat om dienstverlening aan in Nederland gevestigde cliënten.
Wanneer een beleggingsonderneming uit een niet-lidstaat
zich bij haar dienstverlening dus beperkt tot niet-Nederlandse

© R.E. Batten januari 2020

319

320

cliënten is zij uit die hoofde niet vergunningplichtig.
Met betrekking tot dienstverlening aan Nederlandse cliënten
door een buitenlandse beleggingsonderneming kan hierbij
nog opgemerkt worden dat de AFM hierbij tevens de beperking hanteert dat als grensoverschrijdende dienstverlening
(niet door middel van een bijkantoor) aan Nederlandse cliënten uitsluitend geschiedt op initiatief van die cliënten, de
dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt (de zgn. 'initiative test') (red.).
Zie de Beleidsregel derde landen beleid van de AFM (Stcrt.
2006, nr. 251, 27 dec. 2006) (red.).
Artikel III, onderdeel C en D van de Wet implementatie MiFID
(Stb 2007, nr 520) bevatten een grandfathering clause voor
bestaande vergunninghouders in de categorieën doorgeven
van orders, het uitvoeren van orders of het beheren van een
individueel vermogen. Zij krijgen van rechtswege een vergunning voor het adviseren over financiële instrumenten. Dit werd
in kamerstuk 31 086, nr. 8 als volgt toegelicht:
“De in onderdeel d van de huidige definitie van beleggingsdiensten, bedoelde activiteit «aanbieden van een beleggersgiro» zal als zelfstandige activiteit niet meer worden gerekend
tot het verlenen van beleggingsdiensten. Een aanbieder van
een beleggersgiro zal ook orders doorgeven (beleggingsdienst als bedoeld in de definitie van verlenen van een beleggingsdienst, onderdeel a) en soms ook orders uitvoeren (beleggingsdienst als bedoeld in de definitie van verlenen van
een beleggingsdienst, onderdeel b). Er zijn enkele beleggingsondernemingen die slechts een vergunning hebben voor
het aanbieden van een beleggersgiro. Om te voorkomen dat
deze beleggingsondernemingen na inwerkingtreding van de
voorgestelde wet geen vergunning meer hebben, wordt voorgesteld te bepalen dat zij van rechtswege een vergunning
voor de beleggingsdienst, bedoeld in onderdeel a (het doorgeven van orders), krijgen.” (red.)
Artikel 14 en 36 van de Vrijstellingsregeling Wft bepalen dat
(a) beheerders van een individueel vermogen waarvan de
aandelen uitsluitend kunnen worden gehouden door een kring
van bloed- of aanverwanten voorzover zij individuele vermogens beheren van de tot die kring behorende personen; en
(b) beheerders van een individueel vermogen die een stichting zijn met als enig doel het beheren van individuele vermogens van een kring van bloed- of aanverwanten, voorzover
zij individuele vermogens beheren van de tot die kring behorende personen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht van
art 2:96, Wft (art 14, Vr) en tevens zijn vrijgesteld van het in
het deel Gedragstoezicht financiele ondernemingen van de
Wft bepaalde (red.).
Art. 10, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:96, lid
1, Wft zijn vrijgesteld beleggingsondernemingen met zetel in
een ‘adequaat toezicht land’ (=Australië, de Verenigde Staten
van Amerika of Zwitserland), voor zover op het verlenen van
de desbetreffende beleggingsdiensten of het in de uitoefening
van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening toezicht
wordt uitgeoefend door een toezichthoudende instantie in de
staat van hun zetel en indien zij dit voorafgaand aan het verlenen van die beleggingsdiensten of beleggingsactiviteit in
Nederland aan de AFM hebben aangetoond door middel van
(a) een verklaring, afgegeven door de desbetreffende toezichthoudende instantie; of (b) een schriftelijke verwijzing
naar de website van de desbetreffende toezichthoudende instantie, indien de in de aanhef bedoelde informatie aldus kan
worden verkregen. Art. 10, lid 3, Vr. bepaalt dat, indien zij in
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2. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan
niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager
aantoont dat de belangen die dit deel, het
Deel Prudentieel toezicht financiële on-
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de staat van hun zetel niet langer onder toezicht staan voor
de beleggingsdienst die zij in Nederland verlenen, de beleggingsondernemingen dat onverwijld aan de AFM moeten
melden (red.).
Art. 11, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art.
2:96, lid 1, Wft zijn vrijgesteld (a) personen die beschikken
over een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2:75
van de wet voor het adviseren over levensverzekeringen of
hypothecair krediet; (b) personen waaraan het ingevolge artikel 2:76, tweede en vijfde lid, van de wet is toegestaan om te
adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet;
en (c) personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van
de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten beschikten over een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2:75 van de wet voor het adviseren over financiële instrumenten, indien die vergunning of ontheffing na
dat tijdstip niet is ingetrokken. Art. 11, lid 3, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat de vrijstelling slechts van toepassing is
voor zover de betrokken personen (a) in Nederland beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in onderdeel a of d van
de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel
1:1 van de wet, met betrekking tot rechten van deelneming in
een beleggingsinstelling of icbe; (b) geen aan hun cliënten
toebehorende gelden of effecten aanhouden; (c) in Nederland
orders doorgeven aan beleggingsinstellingen of icbe’s die in
Nederland rechten van deelneming mogen aanbieden en aan
banken en beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen; (d) beschikken over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare voorziening; en (e) de AFM in kennis hebben gesteld
van hun voornemen om beleggingsdiensten als bedoeld in
onderdeel a te verlenen. Ex art 11, lid 4, Vr zijn andere personen dan bedoeld in lid 1, onder a, b of c, zijn, voor zover zij
voldoen aan lid 3, vrijgesteld van art. 2:99, lid 1, sub c, d en f
t/m j, Wft. De artt. 4:9, lid 2, 4:11, lid 2 en 4:15, lid 1, 2 en 4,
Wft zijn van overeenkomstige toepassing. Art. 11, lid 5, Vr.
bepaalt dat art. 4:75, lid 2 en 3, Wft van overeenkomstige
toepassing zijn, met dien verstande dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de daarmee vergelijkbare voorziening de aansprakelijkheid wegens fouten, verzuimen of nalatigheden voortvloeiend uit de in dit artikel bedoelde beleggingsdiensten dekt en de dekking ten minste € 500.000 per
schadegeval en ten minste € 750.000 per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk bedraagt; (red.).
Art. 13, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:96, lid
1, Wft zijn vrijgesteld beleggingsondernemingen voorzover zij
als particuliere participatiemaatschappijen beleggingsdiensten verlenen met betrekking tot aandelen in hun eigen geplaatste kapitaal (red.).
Art. 14, Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van art. 2:96, lid
1, Wft zijn vrijgesteld (a) individueel vermogensbeheerders
waarvan de aandelen uitsluitend kunnen worden gehouden
door een kring van bloed- of aanverwanten voorzover zij individuele vermogens beheren van de tot die kring behorende
personen; en (b) individueel vermogensbeheerders die een
stichting zijn met als enig doel het beheren van individuele
vermogens van een kring van bloed- of aanverwanten, voorzover zij individuele vermogens beheren van de tot die kring
behorende personen (red.).
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dernemingen en het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden
beschermd.324 325
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het eerste lid van dit artikel bevat het verbod om in Nederland zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Dit
verbod wordt overgenomen uit artikel 7, eerste lid, van de
Wte 1995. In artikel 1:1 is een definitie opgenomen van
“verlenen van een beleggingsdienst”.
Het eerste lid onderwerpt het in Nederland verrichten van
deze financiële dienst aan een vergunningplicht.
Het element “vanuit Nederland” wordt niet overgenomen uit
de Wte 1995, omdat het verlenen van vergunningen aan in
Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de
doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële
diensten op de Nederlandse financiële markten via een
vergunning te reguleren. Een uitzondering hierop vormen
de financiële diensten die via het internet in een andere
lidstaat worden verleend door financiële ondernemingen
met zetel of bijkantoor in Nederland. Op grond van het
land-van-herkomstbeginsel van de richtlijn inzake elektronische handel wordt in Nederland toezicht gehouden op deze
financiële ondernemingen, ook in die gevallen waarin de
financiële diensten via het internet alleen aan inwoners van
andere lidstaten verleend worden. Dit wordt geregeld in
artikel 1:17. In de Wet effectenhandel (voorloper van de
Wtb en de Wte 1995) is het element “vanuit Nederland”
destijds opgenomen om te voorkomen dat Nederland als
vestigingsland zou worden gebruikt voor het benaderen
van buitenlandse beleggers.326 Gelet op ontwikkelingen die
de Nederlandse effectenregelgeving sinds die tijd heeft
doorgemaakt, lijkt Nederland niet meer aantrekkelijk als
toevluchtsoord om de effectenregelgeving in andere landen
te ontduiken.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijziging in «beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten» houdt verband
met de wijziging van de definitie van «beleggingsonderneming».
324

325
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Artikel III, onderdeel A, lid 3, Wet implementatie MiFID (Stb
2007, nr 520) zegt:
Een houder van een met een multilaterale handelsfaciliteit
vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is en die
direct voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel
5:27, tweede lid, Wft, wordt na dat tijdstip geacht als beleggingsonderneming te beschikken over de ontheffing, bedoeld
in de artikelen 2:96, tweede lid, juncto 4:91e Wft. (red.)
Artikel III, onderdeel A, lid 4, Wet implementatie MiFID (Stb
2007, nr 520) zegt:
Een houder van een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is en die direct
voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 5:27,
tweede lid, Wft, wordt na dat tijdstip geacht als marktexploitant te beschikken over de ontheffing, bedoeld in artikel 5:26,
derde lid, Wft. (red.)
Kamerstuk 18.750, nr. 3, p. 8.
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Door toevoeging van het tweede lid wordt een ontheffingsgrondslag van de vergunningverplicht opgenomen. Deze
grondslag beoogt met name een ontheffingsmogelijkheid te
creëren voor handelsplatformen uit een staat die geen
lidstaat is en die na inwerkingtreding van de MiFID als een
MTF kwalificeren. Het betreft handelsplatformen die nu op
basis van een ontheffing op grond van het huidige artikel
5:27, tweede lid, van de wet opereren.
Artikel 2:97
1. Artikel 2:96 is niet van toepassing op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van
financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het
Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen verleende verklaring
van ondertoezichtstelling hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die
verklaring is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten;
b. voor het uitoefenen van het bedrijf van
bank een door de Europese Centrale
Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben, voorzover
het aan hen ingevolge die vergunning
is toegestaan beleggingsdiensten te
verlenen of beleggingsactiviteiten te
verrichten.
2. Artikel 2:96 is, voorzover het betreft het
beheren van individuele vermogens, niet
van toepassing op gemeentelijke kredietbanken ten aanzien waarvan is voldaan
aan artikel 4:37, eerste en tweede lid.
3. Artikel 2:96 is, voorzover het betreft het
beheren van individuele vermogens en het
adviseren over financiële instrumenten,
niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland die voor
het beheren van een icbe een vergunning
als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, onderdeel a, hebben.
4. Artikel 2:96 is niet van toepassing op financiële ondernemingen, met uitzondering van instellingen voor collectieve belegging in effecten die een beleggingsmaatschappij zijn, die een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en
onderdeel a, hebben voor het beheren van
beleggingsinstellingen, voor zover het betreft het adviseren over financiële instrumenten, het beheren van individueel vermogen of het in de uitoefening van beroep
of bedrijf ontvangen en doorgeven van
orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.
5. Artikel 2:96 is niet van toepassing op verbonden agenten die voor rekening van de
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beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in onderdeel a, d, e of f van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel
1:1, indien de beleggingsondernemingen
voor wie de verbonden agent deze beleggingsdiensten verlenen:
a. volledig voor hen verantwoordelijk zijn,
in die zin dat zij er voor zorg dragen dat
de verbonden agenten voldoen aan deze wet; en
b. de betrokken agenten als verbonden
agenten hebben aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten.
6. Een beleggingsonderneming die niet langer verantwoordelijk is als bedoeld in het
vijfde, onderdeel a, voor een verbonden
agent, geeft daarvan kennis aan de Autoriteit Financiële Markten en de betrokken
verbonden agent.
7. Artikel 2:96 is niet van toepassing op
marktexploitanten met zetel in Nederland
waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend voor het
exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt die voornemens zijn een
georganiseerde handelsfaciliteit of een
multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren indien is voldaan aan artikel 2:99, eerste lid, en het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan een georganiseerde handelsfaciliteit of een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.
8. De Autoriteit Financiële Markten gaat alleen over tot inschrijving van de verbonden agent in het register als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder
13°, indien de beleggingsonderneming die
de betrokken verbonden agent bij de Autoriteit Financiële Markten aanmeldt aantoont dat met betrekking tot de betrokken
verbonden agent zal worden voldaan aan
het bepaalde ingevolge artikel 4:9, eerste
lid, en 4:10.
9. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanmelding, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel
b, plaatsvindt, de gegevens die daarbij
worden verstrekt en de bescheiden die
daarbij worden overgelegd.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel worden de uitzonderingen op de vergunningplicht voor het verlenen van beleggingsdiensten opgenomen. Het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Wte
1995 wordt overgenomen.
De categorieën van uitgezonderde financiële ondernemingen worden anders gegroepeerd dan in de huidige toezichtwetten, omdat de bepalingen waarnaar verwezen
wordt in de huidige wetten anders of niet meer terugkomen
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in dit voorstel, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de registerbepalingen. De beperking “voorzover het aan hen ingevolge die verklaring/vergunning is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen” is in de onderdelen b en c en opgenomen om te bewerkstelligen dat de uitzondering op het in
artikel 2:96 bepaalde verbod slechts geldt indien er uithoofde van een ondertoezichtstelling of een vergunning op
basis het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of het Deel Markttoegang financiële ondernemingen
toegang tot de markt is verleend om beleggingsdiensten te
verlenen. Banken wordt het in artikel 3:32 bijvoorbeeld
toegestaan werkzaamheden, genoemd in bijlage I van de
richtlijn banken, te verrichten, tenzij deze in de vergunning
zijn uitgesloten. Dit betekent dat een bank met een vergunning van DNB is uitgezonderd van de vergunningplicht in
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen voor in
die bijlage genoemde werkzaamheden, tenzij de werkzaamheden in de vergunning zijn uitgesloten.
In onderdeel a komt tot uitdrukking dat deze beperking niet
geldt voor verzekeraars, omdat voor verzekeraars in de
Wte 1995 een ongeclausuleerde uitzondering geldt.
Voor de toelichting op het tweede lid wordt verwezen naar
de toelichting op artikel 4:37.
Met het derde lid wordt aan het bepaalde in artikel 5, derde
lid, van de richtlijn beleggingsinstellingen voldaan. In navolging van artikel 6, vierde lid, van de Wtb en artikel 5,
derde lid, van de richtlijn beleggingsinstellingen wordt in dit
onderdeel de icbe-beheerder uitgezonderd van de vergunningplicht voor het beheren van individuele vermogens. Op
grond van artikel 4:59, tweede lid, mogen icbe-beheerders
immers tevens individuele vermogens beheren. Voor de
goede orde wordt opgemerkt dat voorzover icbe-beheerders met zetel in een andere lidstaat in Nederland individuele vermogens (wensen te) beheren, zij wat betreft het verlenen van die diensten als beleggingsonderneming worden
aangemerkt en derhalve onder het eerste lid van dit artikel
vallen.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
Ten onrechte was de uit artikel 7, tweede lid, onderdeel f,
van de Wte 1995 afkomstige uitzondering op de vergunningplicht niet opgenomen.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
In artikel 1:18, onderdeel d, is ter implementatie van artikel
2, eerste lid, onderdeel a, van de MiFID vastgelegd de
regels van de Wft die zien op of verband houden met het
verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van
beleggingsactiviteiten, met uitzondering van de regels in
het deel Gedragstoezicht niet van toepassing zijn op levensverzekeraars, schadeverzekeraars of herverzekeraars.
Bij deze herziening van de reikwijdtebepaling in artikel 1:18
en bij de nadere invulling van het verbod op het nevenbedrijf in artikel 3:36 Wft327 past een aanpassing van artikel
2:97, eerste lid, onderdeel a, waarin verzekeraars worden
uitgezonderd van het verbod om in Nederland zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1:18 is al verduidelijkt dat verze327

Zie voor een toelichting op dit verbod de artikelsgewijze
toelichting bij artikel 1:18.
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keraars geen beleggingsdiensten mogen verlenen. Een
vrijstelling van het verbod dat ziet op het verlenen van beleggingsdiensten is in verband daarmee overbodig. Bovendien heeft artikel 1:18, onderdeel d, tot gevolg dat artikel
2:96 sowieso niet van toepassing is op verzekeraars, voorzover deze beleggingsdiensten verlenen of beleggingsdiensten verrichten.
Lid 3
Omdat adviseren over financiële instrumenten wordt aangemerkt als beleggingsdienst dient de uitzondering voor
icbe-beheerders verruimd te worden tot deze beleggingsdienst. Een icbe-beheerder mag deze beleggingsdienst op
basis van de richtlijn beleggingsinstellingen slechts verlenen als nevendienst.
Lid 4
Het huidige vierde lid kan vervallen omdat het naast de in
artikel 1:19 bepaalde uitzondering op de reikwijdte een
overbodige uitzondering op de vergunningplicht bevat. Van
de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze uitzondering te schrappen. Het nieuwe vierde lid houdt verband met
de kwalificatie van adviseren over financiële instrumenten
als een beleggingsdienst. In het vierde lid wordt een met
artikel 2:76, tweede lid, vergelijkbare uitzondering op de
vergunningplicht voor het adviseren over eigen deelnemingsrechten geregeld. Icbe-maatschappijen zijn uitgezonderd omdat uit artikel 13 van de richtlijn beleggingsinstellingen volgt dat icbe-maatschappijen niet mogen adviseren.
Lid 5 t/m 8
Ter implementatie van artikel 23, eerste, tweede, derde en
vierde lid, van de MiFID wordt voorgesteld een vijfde, zesde en zevende lid aan artikel 2:97 toe te voegen.
Met de invoeging van het vijfde lid wordt het bepaalde in
artikel 23 eerste, tweede en derde lid, van de MiFID geïmplementeerd. Het eerste lid van artikel 23 MiFID bepaalt
welke activiteiten verbonden agenten mogen verrichten
voor rekening van de beleggingsonderneming. Door verwijzing in het vijfde lid naar onderdeel a d, en e van de definitie van het verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1,
wordt artikel 23, eerste lid, van de MiFID geïmplementeerd.
In het eerste lid staan overigens ook nietvergunningplichtige activiteiten genoemd zoals het promoten van beleggings-en/of nevendiensten van de betreffende beleggingsonderneming, deze activiteiten worden omdat zij niet vergunningplichtig zijn, niet opgenomen in de wet.
Het tweede lid van artikel 23 van de MiFID bepaalt dat een
verbonden agent voor rekening van de vergunninghoudende beleggingsonderneming optreedt en onder volledige
verantwoordelijkheid van die beleggingsonderneming activiteiten verricht. Dit wordt geïmplementeerd in het vijfde lid
aanhef en onderdeel a.
In onderdeel b van het vijfde lid wordt het derde lid van
artikel 23 van de MiFID geïmplementeerd. Dit lid schrijft
voor dat een verbonden agent dient te worden ingeschreven in een openbaar register. Het vierde lid van artikel 23
van de MiFID schrijft voor dat het aan de lidstaten is om te
bepalen wie voor inschrijving van de verbonden agent
zorgdraagt. Door de voorgestelde wijziging zal de vergunninghoudende beleggingsonderneming moeten zorgdragen
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voor de melding van de verbonden agent ter inschrijving in
het register van de AFM, zoals ook geregeld is voor de
verbonden bemiddelaar.
Het zesde lid wordt voorgesteld om te waarborgen dat
ingeval een vergunninghoudende beleggingsonderneming
niet meer via een bepaalde verbonden agent beleggingsdiensten wenst te verlenen, die beleggingsonderneming dit
aan de AFM meedeelt, alsmede aan de betrokken verbonden agent. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 23 MiFID
dat een verbonden agent alleen onder de verantwoordelijkheid van een vergunninghoudende beleggingsonderneming
activiteiten mag verrichten expliciet geïmplementeerd.
Verder geldt dat een verbonden agent alleen activiteiten
mag verrichten als hij is aangemeld bij de AFM. De AFM is
verantwoordelijk voor het bijhouden van het register en is
verantwoordelijk voor het juist opnemen van de haar bekende gegevens. Om de AFM hiertoe in staat te stellen,
wordt het zesde lid voorgesteld.
Het zevende lid wordt voorgesteld ter implementatie van
het derde lid van artikel 23 MiFID. In dat lid is bepaald dat
inschrijving van een verbonden agent in een openbaar
register slechts mogelijk is na vaststelling van diens deskundigheid en betrouwbaarheid.
Het achtste lid wordt voorgesteld om nadere regels te
kunnen stellen aan de over te leggen documenten ten
behoeve van de inschrijving van verbonden agenten in het
register, zoals ook bepaald is voor de verbonden bemiddelaar in artikel 2:81, vierde lid, van deze wet.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:56 en 2:57.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan artikel 6,
vierde en zesde lid, van de richtlijn. Artikel 6, vierde lid,
bepaalt dat een beheerder die over een vergunning op
grond van de richtlijn beschikt tevens bepaalde beleggingsdiensten mag verrichten die onder de richtlijn markten
voor financiële instrumenten (MiFID) vallen. Hiervoor heeft
de beheerder geen aparte MiFID-vergunning nodig.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
De wijziging van artikel 2:97 betreft het herstel van een
schrijffout.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:3a (red.).
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op het vijfde subonderdeel van onderdeel
A aangaande de aanpassing van de definitie van ‘verbonden agent’ in artikel 1:1.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
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Artikel 2:97, zevende lid, strekt tot implementatie van artikel
5, tweede lid, van MiFID II. Het exploiteren van een OTF of
MTF kwalificeert als het verrichten van een beleggingsactiviteit. Op grond van artikel 2:96 is een vergunning vereist
voor het verrichten van een beleggingsactiviteit.
Artikel 5, tweede lid, van MiFID II geeft aan dat in afwijking
van de vergunningplicht een marktexploitant een OTF of
MTF kan exploiteren, mits wordt voldaan aan de in artikel
2:99, eerste lid, opgenomen voorwaarden die gelden voor
vergunningverlening aan een beleggingsonderneming. Dat
wil zeggen dat een marktexploitant een OTF of MTF kan
exploiteren, indien de Minister van Financiën (mede op
basis van advies van de AFM) vaststelt dat de marktexploitant voldoet aan de vergunningeisen die gelden voor het
verrichten van de hiervoor bedoelde beleggingsactiviteiten. Bij de beoordeling of de marktexploitant
aan de eisen voor de exploitatie van een OTF of MTF
voldoet, dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de toetsing die reeds in het kader van de vergunning voor het exploiteren en beheren van een gereglementeerde markt heeft plaatsgevonden. Voorwaarden die in dat
kader al zijn getoetst, worden niet opnieuw getoetst.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen de regering verder of
er vrijstellingsgrenzen zitten in de richtlijn en verordening.
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt daar gebruik van
gemaakt?
Deze vragen van de leden van de VVD-fractie zien op de in
artikel 2 van MiFID II opgenomen generieke uitzonderingen
en de in artikel 3 van die richtlijn opgenomen facultatieve
uitzonderingen. Aangezien de toepassing van de verordening op beleggingsondernemingen wordt bepaald door
MiFID II (zie artikel 1, tweede lid, van MiFIR) bevat MIFIR
geen vergelijkbaar systeem van uitzonderingsbepalingen.
De in artikel 2 van MiFID II opgenomen generieke uitzonderingen zijn van rechtswege van toepassing op personen die
onder het toepassingsbereik van die richtlijn vallen, indien
zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze generieke
uitzonderingen zijn - voor zover noodzakelijk - verwerkt in
de artikelen 1:2, eerste lid, 1:15, 1:18, 1:19a en 1:19b van
de Wft. Op grond van artikel 3, eerste lid, van MiFID II
kan een lidstaat vrijstelling verlenen aan bepaalde personen waarvan zij de lidstaat van herkomst is en alleen voor
zover die personen geen gelden of effecten van cliënten
onder zich houden en voor zover die personen geen andere beleggingsdiensten verlenen dan het ontvangen en
doorgeven van orders en beleggingsadvies. Op grond van
dat artikel zal artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft
blijven gehandhaafd (het zogenaamde nationaal regime).
Dit betekent dat de in artikel 2:96 van de Wft opgenomen
vergunningplicht niet geldt voor personen die op grond van
artikel 2:75 of 2:76, tweede of vijfde lid, van die wet een
vergunning hebben om te adviseren over een levensverzekering of hypothecair krediet en die tevens beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in onderdeel a of d van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1
van de Wft. Bezien dient nog te worden welke artikelen uit
MiFID II op deze personen van toepassing dienen te zijn.
Uitgangspunt hiervoor zal artikel 3, tweede lid, van MiFID II
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zijn. Zo zullen onder meer de regels omtrent het beheersen
van belangenconflicten en informatieverstrekking over de
totale kosten van de financiële instrumenten en de dienstverlening van toepassing worden verklaard op de hiervoor
bedoelde adviseurs die tevens (bepaalde) beleggingsdiensten verlenen. De nadere uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de Vrijstellingsregeling Wft die naar verwachting in
het najaar zal worden geconsulteerd.
Wat betekenen voorts de nationale regimes voor de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de rest van
Europa, zo vragen de leden de VVD- fractie.
Aangenomen wordt dat de leden van de VVD-fractie met
de zinsnede “de nationale regimes” doelen op de situatie
dat lidstaten op grond van artikel 3 van MiFID II in bepaalde
gevallen kunnen besluiten om die richtlijn niet toe te passen
(facultatieve uitzonderingen) en dat MiFID II enkele lidstaatopties bevat op basis waarvan de lidstaten, die van
een of meerdere van deze opties gebruik maken, nadere
voorschriften kunnen vaststellen. Voor zover wij kunnen
nagaan heeft nog geen enkele lidstaat het implementatietraject afgerond. Het is derhalve niet duidelijk of, en zo ja,
welke lidstaten bepaalde facultatieve uitzonderingen zullen
toepassen en of, en zo ja, gebruik zal worden gemaakt van
de hiervoor bedoelde lidstaatopties. Beantwoording van
onderhavige vraag is derhalve niet goed mogelijk.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe en in welke mate
MiFID II inspeelt op innovatie en FinTech.
MiFID II kent, evenals MiFID I, een vergunningregime dat is
gericht op de verlening van diensten en het verrichten van
activiteiten in plaats van op entiteiten: een uitgangspunt
voor wet- en regelgeving waarvoor vaak wordt gepleit in het
kader van het bevorderen van innovatie en FinTech. Bovendien zijn de bepalingen van MiFID II (en MiFIR) voor
zoveel mogelijk technologieneutraal opgesteld, zodat gemakkelijker op veranderende omstandigheden kan worden
ingespeeld. Voorts worden enige nieuwe vergunningplichtige activiteiten geïntroduceerd, zoals het verlenen van
datarapporteringsdiensten, teneinde tegemoet te komen
aan marktontwikkelingen.
De leden van VVD-fractie vragen in hoeverre de voorgestelde maatregelen proportioneel en effectief zijn en of de
wetgever niet achter de feiten aanloopt.
MiFID I heeft onder meer tot een toename van de concurrentie tussen categorieën van handelsplatformen en tot
meer keuzemogelijkheden voor beleggers met betrekking
tot categorieën dienstverleners en financiële instrumenten
geleid. MiFID I heeft in het algemeen ook gezorgd voor een
daling van de transactiekosten. Er is echter na de inwerkingtreding van MiFID I ook een aantal problemen vastgesteld dat de Europese wetgever door middel van een herschikking van die richtlijn wil adresseren. Daarbij kan onder
meer worden gedacht aan gebrekkige transparantie als
gevolg van de fragmentatie van de markten voor financiële
instrumenten en ontoereikende bevoegdheden met betrekking tot het toezicht op de handel in derivaten in het bijzonder grondstoffenderivaten en de problemen van mkbondernemingen om toegang te krijgen tot de financiële

markten. Voorts geven technologische veranderingen, in
het bijzonder de geautomatiseerde handel waarbij gebruik
wordt gemaakt van financiële algoritmes, aanleiding om het
huidige wettelijk kader aan te passen. Bij het opstellen van
de regelgeving is het uitgangspunt geweest dat de normen
niet verder worden ingevuld dan nodig op basis van de
Europese richtlijn. Verder kunnen beleggingsondernemingen bij de toepassing van de voorschriften rekening houden met de aard, de schaal en de complexiteit van beleggingsonderneming. Dit speelt met name bij de organisatorische en governancevereisten. In hoeverre de voorgestelde
maatregelen ook effectief zijn moet in de praktijk blijken.
Bij brief van 6 juli 2016 aan Uw Kamer heeft het kabinet
aangegeven dat het van groot belang is om nieuwe technologische ontwikkelingen tijdig te signaleren en na te denken
over de mogelijkheden om in regelgeving actief op deze
ontwikkelingen in te spelen. Het kabinet streeft dan ook
naar toekomstbestendige wetgeving.328
De leden van de VVD-fractie vragen welke mogelijkheden
een toezichthouder heeft om maatwerk te leveren ter zake
van een onderneming die niet volledig past binnen het
“hokje” beleggingsonderneming.
Aangenomen wordt dat de leden doelen op maatwerk ter
zake van de (al dan niet) toepasselijkheid van MiFID II op
een in Nederland gevestigde persoon. Indien die persoon
(binnen de EU/EER) beleggingsdiensten verleent of beleggingactiviteiten verricht, valt hij binnen de werkingssfeer
van MiFID II. De betreffende persoon dient alsdan aan het
bepaalde ingevolge MiFID II (en MiFIR) te voldoen, tenzij
op die persoon een of meerdere van de in MiFID II opgenomen uitzonderingen op die werkingsfeer van toepassing
zijn. MiFID II regelt uitputtend welke activiteiten moeten
worden aangemerkt als beleggingsdienst of beleggingsactiviteit. Indien een persoon een beleggingsdienst verleent of
een beleggingsactiviteit verricht – en geen (generieke of
facultatieve) uitzondering op de werkingssfeer van toepassing is – kan een nationale toezichthouder niet beslissen
om die beleggingsonderneming geheel of gedeeltelijk
buiten de werkingssfeer van MiFID II te plaatsen. Een
zodanige bevoegdheid zou ook strijdig zijn met een van de
uitgangspunten van MiFID II: de harmonisatie van de binnen de EU geldende voorschriften voor het verlenen van
beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten. Omdat MiFID II uitgaat van maximumharmonisatie
kan een lidstaat aan `haar` nationale toezichthouder ook
niet de bevoegdheid verlenen om de werkingsfeer van
MiFID II uit te breiden of deze in te perken, indien een
onderneming niet volledig in het “hokje” van beleggingsonderneming past.
Kamerstuk 34.583, nr .7
Artikel 2:97, zevende lid, strekt tot implementatie van artikel
5, tweede lid, van MiFID II. Het exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) of multilaterale handelsfaciliteit (MTF) kwalificeert als het verrichten van een beleggingsactiviteit. Op grond van artikel 2:96 is een vergunning vereist voor het verrichten van een beleggingsactivi328
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Kamerstuk 33.009, nr. 30.
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teit. Artikel 2:97, zevende lid, geeft aan dat in afwijking van
de vergunningplicht een marktexploitant een OTF of MTF
kan exploiteren, indien wordt voldaan aan de in artikel 2:99,
eerste lid, opgenomen voorwaarden die gelden voor vergunningverlening aan een beleggingsonderneming. Bij de
beoordeling of de marktexploitant aan de eisen voor de
exploitatie van een OTF of MTF voldoet, dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de toetsing die
reeds in het kader van de vergunning voor het exploiteren
en beheren van een gereglementeerde markt heeft plaatsgevonden. Voorwaarden die in dat kader al zijn getoetst,
worden niet opnieuw getoetst. Uit de vergunning voor het
exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt
dient te blijken dat de marktexploitant naast de gereglementeerde markt tevens een OTF of MTF mag exploiteren.
Op grond van artikel 2:103a kan ook een exploitant van
een gereglementeerde markt die tevens een OTF of MTF
exploiteert in een andere lidstaat voorzieningen treffen
waardoor haar in die lidstaat gevestigde leden of deelnemers toegang krijgen tot deze OTF of MTF en daarop
kunnen handelen. Dit betekent dat de marktexploitant via
een notificatieprocedure ook een OTF of MTF kan exploiteren in een andere lidstaat (via een Europees paspoort).
Artikel 2:97, achtste lid, (nieuw) heeft betrekking op de
inschrijving van de verbonden agent. Er wordt verwezen
naar artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 12°.
Echter dit betreft een foutieve verwijzing aangezien het
tweede lid, onderdeel a, onder 12°, betrekking heeft op de
inschrijving van een beleggingsonderneming die voornemens is het bedrijf van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uit te oefenen. Verwezen
dient te worden naar artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a,
onder 13°. Met de voorgestelde wijziging in subonderdeel 2
wordt een foutieve verwijzing in artikel 2:97, achtste lid,
hersteld.
Artikel 2:98
1. Artikel 2:96 is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die:
a. als bank hun bedrijf uitoefenen vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland, voorzover het
aan hen ingevolge afdeling 2.2.2 is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten;
b. als financiële instelling hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het
verrichten van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge
afdeling 2.2.2 is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten; of
c. als entiteit voor risico-acceptatie of
verzekeraar hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
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van diensten naar Nederland, voorzover het aan hen ingevolge de afdelingen 2.2.2A, 2.2.3, 2.2.4 of 2.2.4A is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.
2. Artikel 2:96 is niet van toepassing op beleggingsondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die:
a. vanuit een bijkantoor in Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, voorzover
is voldaan aan artikel 2:101;
b. door middel van het verrichten van
diensten naar Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, voorzover is voldaan
aan artikel 2:102.329 of
c. door tussenkomst van een verbonden
agent in Nederland beleggingsdiensten
verlenen als bedoeld in onderdeel a, d,
e of f van de definitie van verlenen van
een beleggingsdienst in artikel 1:1,
voorzover is voldaan aan de artikelen
2:101 of 2:102 en de beleggingsonderneming de betrokken agent als verbonden agent ter inschrijving in het register heeft aangemeld bij de Autoriteit
Financiële Markten. Het bepaalde in artikel 2:97, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Artikel 2:96 is niet van toepassing op beheerders van beleggingsinstellingen met
zetel in een andere lidstaat die hun bedrijf
uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, indien is voldaan aan artikel 2:103b.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 7, tweede lid,
onderdelen i en j, van de Wte 1995 overgenomen. Voor de
goede orde zij opgemerkt dat voorzover icbe-beheerders
met zetel in een andere lidstaat in Nederland individuele
vermogens (wensen te) beheren, zij wat betreft het verlenen van die diensten als beleggingsonderneming worden
aangemerkt en derhalve onder het tweede lid van dit artikel
vallen.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde toevoeging van de zinsnede «of verrichten
van beleggingsactiviteiten» houdt verband met de wijzing
van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst.
Ter implementatie van artikel 23 MiFID wordt voorgesteld
onderdeel c aan het tweede lid toe te voegen, nu op grond
van de MiFID beleggingsondernemingen ook bepaalde
beleggingsdiensten moeten kunnen aanbieden door tussenkomst van een verbonden agent.
329

Artikel I, onderdeel KK van de Wijzigingswet financiële markten 2012 (Stb. 2011, nr. 610) verzuimt de punt in een puntkomma te veranderen (red.).
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Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Kamerstuk 31.131, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 2:57.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de uitzondering op het verbod om zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten wordt uitgebreid tot herverzekeraars en entiteiten voor risico-acceptatie die hun bedrijf
uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland, voor zover dat aan hen is toegestaan ingevolge de
afdelingen 2.2.2A onderscheidenlijk 2.2.4A van de Wft. De
tweede voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op het vijfde subonderdeel van onderdeel
A aangaande de aanpassing van de definitie van ‘verbonden agent’ in artikel 1:1.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Aan artikel 2:98 wordt een lid toegevoegd. Het derde lid
verwerkt artikel 92, tweede lid, onderdeel b, van MiFID II
(gedeeltelijk). Op grond van artikel 6, vierde lid, aanhef en
onderdeel b, van de richtlijn beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen (AIFMD) kan een lidstaat een beheerder van een beleggingsinstelling toestaan om op basis
van zijn ingevolge de AIFMD verleende vergunning (in de
lidstaat van zijn zetel) bepaalde andere activiteiten te verrichten of diensten te verlenen die niet kwalificeren als het
beheren van een beleggingsinstelling of het aanbieden van
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. Het
gaat daarbij om het beheren van een individueel vermogen,
het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over
financiële instrumenten, bewaring en administratie van
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s
en het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en
doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten. Omdat artikel 33 van de AIFMD, dat
het beheer van beleggingsinstellingen in andere lidstaten
regelt, daarin niet voorziet, bestaat de hiervoor geschetste
mogelijkheid om andere activiteiten te verrichten of diensten te verlenen niet in de situatie dat de beheerder van
een beleggingsinstelling voornemens is de activiteiten of
diensten van artikel 6, vierde lid, van de AIFMD in een
andere lidstaat te verrichten of te verlenen. Als gevolg
hiervan dient de beheerder van een beleggingsinstelling,
die beschikt over een door de lidstaat van zijn zetel ingevolge de AIFMD verleende vergunning, te voldoen aan de
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(extra) aanvullende nationale voorschriften van de andere
lidstaat alvorens hij naar die andere lidstaat (vanuit een in
die andere lidstaat gelegen bijkantoor of door middel van
dienstverrichting) de hiervoor bedoelde activiteiten kan
verrichten of diensten kan verlenen. Die nationale voorschriften kunnen inhouden dat de beheerder van een beleggingsinstelling in die andere lidstaat een (nieuwe) afzonderlijke juridische entiteit dient op te richten alvorens hij
in die lidstaat de in artikel 6, vierde lid, van de AIFMD genoemde activiteiten mag verrichten of diensten mag verlenen. Om deze belemmering van de grensoverschrijdende
verlening van geharmoniseerde beleggingsdiensten weg te
nemen, wordt artikel 33 van de AIFMD gewijzigd door
artikel 92 van MiFID II. Het derde lid van artikel 2:98 bewerkstelligt dat aan de beheerder van een beleggingsinstelling, die beschikt over een in de lidstaat van zijn zetel verleende vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van
de AIFMD op grond waarvan het hem is toegestaan activiteiten of diensten als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de
AIFMD te verrichten of te verlenen, door de andere lidstaat
waarin of waarnaar hij die activiteiten wil verrichten of
diensten wil verlenen niet kan worden onderworpen aan
extra nationale voorschriften, indien hij de relevante kennisgevingvereisten in acht neemt en handelt overeenkomstig de door de lidstaat van zijn zetel verleende vergunning.
In verband hiermee bepaalt artikel 2:98, derde lid, dat de
hiervoor bedoelde beheerder van een beleggingsinstelling
niet wordt onderworpen aan de vergunningplicht van artikel
2:96 van de Wft.330
Artikel 2:99
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:96, indien de aanvrager met zetel in Nederland of de aanvrager met zetel
in een staat die geen lidstaat is die voornemens is om in Nederland beleggingsactiviteiten te verrichten aantoont dat zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4.9.0a, eerste lid, met betrekking
tot de samenstelling en het functioneren van het bestuur en het orgaan dat
is belast met het toezicht op het beleid
en de algemene gang van zaken;
c. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;
d. artikel 4:11, eerste en derde lid, met betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening;
e. artikel 4:83, eerste lid, met betrekking
tot het minimum aantal personen dat
het dagelijkse beleid bepaalt en inge-
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Vergelijk artikel 1 van de Tijdelijke regeling richtlijn markten
voor financiële instrumenten 2014 (Stcrt. 2014, 20159).
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volge artikel 4:84 met betrekking tot de
plaats van waaruit zij hun werkzaamheden verrichten;
f. artikel 4:13, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de zeggenschapsstructuur;
g. artikel 4:14, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
h. artikel 4:87 met betrekking tot het treffen van adequate maatregelen ter bescherming van de rechten van cliënten;
i. artikel 4:88 met betrekking tot het voeren van een adequaat beleid ter zake
van het voorkomen van de in dat artikel
bedoelde belangenconflicten;
j. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum eigen vermogen. Indien de aanvraag betrekking
heeft op het bemiddelen of beheren
van individuele vermogens door een in
Nederland gelegen bijkantoor van een
beleggingsonderneming met zetel in
een staat die geen lidstaat is, toont de
aanvrager tevens aan dat de beleggingsonderneming in de staat waar zij
haar zetel heeft bevoegd is beleggingsdiensten te verlenen en bevoegd
is een bijkantoor in Nederland te openen.
k. artikel 3:57, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de solvabiliteit;
l. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het handelsproces
en de afhandeling van transacties in
een multilaterale handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een
multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren;
m. artikel 4:87a met betrekking tot de administratie van het derivatenvermogen.
2. Ingeval een gekwalificeerde deelneming
als bedoeld in artikel 3:95 wordt gehouden
in de beleggingsonderneming, verleent de
Autoriteit Financiële Markten, onverminderd het eerste lid, een vergunning indien
de houder van de gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming
voldoet aan artikel 3:95, tweede lid, en de
Nederlandsche Bank van oordeel is dat
voldaan is aan het bepaalde ingevolge de
artikelen 3:99 tot en met 3:101 met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot het eerste en tweede
lid.
4. Indien de aanvraag betrekking heeft op
het verlenen van de beleggingsdienst, bedoeld in onderdeel b van de definitie van
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verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 en op het verrichten van de beleggingsactiviteit, bedoeld in onderdeel a van
de definitie van verrichten van een beleggingsactiviteit in dat artikel en de aanvrager tevens voornemens is het bedrijf van
beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uit te oefenen
met betrekking tot transacties in aandelen
die tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, meldt hij dat
voornemen bij de aanvraag.
5. Indien de beleggingsonderneming voornemens is nevendiensten te verlenen,
meldt zij dat voornemen bij de aanvraag.
6. De Autoriteit Financiële Markten kan op
aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de eisen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel c, met betrekking tot het derde lid van artikel 4:11, d,
met betrekking tot het eerste lid van artikel 4:83, eerste lid, f, met betrekking tot
het tweede lid van artikel 4:14, of331 onderdeel h, met betrekking tot het derde lid
van artikel 4:88.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Artikel 1:102, eerste lid, is van het Algemeen deel verplaatst naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en in dit artikel opgenomen. Vergunningverlening
geschiedt op aanvraag en niet ambtshalve. De vergunning
wordt verleend aan de aanvrager. In de vergunning wordt
aangegeven welke activiteiten met behulp van de vergunning mogen worden verricht.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de AFM
aan de aanvrager een vergunning zal verlenen voor het
verlenen van beleggingsdiensten indien de aanvrager
aantoont dat aan de vergunningeisen, genoemd in het
eerste lid zal worden voldaan. Het betreft eisen die preventief worden getoetst, dat wil zeggen voordat de financiële
onderneming de markt betreedt. Hiermee wordt ten opzichte van de huidige wetten in de vergunningeisen geen materiële wijziging aangebracht. Dit artikel komt in de plaats van
artikel 7, vierde lid, van de Wte 1995 en de daarop gebaseerde artikelen in het Bte 1995. Ten opzichte van de
huidige regelgeving is er een duidelijke selectie gemaakt
van wat preventief getoetst wordt.
Met de zinsnede “zal worden voldaan” wordt onderkend dat
op het moment van vergunningverlening nog niet aan
(sommige) vergunningeisen voldaan zal kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat de financiële onderneming nog in de
oprichtingsfase zit. Dit neemt niet weg dat preventief getoetst kan worden dat binnen korte tijd na de vergunningverlening aan deze eisen “zal” worden voldaan. Met deze
formulering wordt recht gedaan aan het feit dat bij de vergunningverlening moet worden “vooruitgekeken” naar de
bedrijfsuitoefening – en dus alle aspecten daarbij moeten
worden beoordeeld, ook degene waaraan nog niet kan
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Art. I, onderdeel AA van Stb. 2014, nr. 253 voegt ten onrechte
het woord “of” in (red.).
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worden voldaan – terwijl anderzijds onderscheid blijft bestaan tussen de vergunningeisen en de lopend toezichteisen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, eerste
volzin, aanhef en onderdelen a tot en met h, wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende artikelen van
deze nota van toelichting. Voor de artikelsgewijze toelichting op het eerste lid, aanhef en onderdeel i, wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3:53.332
In onderdeel j van het eerste lid wordt het bepaalde in
artikel 7, vierde lid, tweede alinea, van de Wte 1995 overgenomen. Bij vestiging van een bijkantoor van een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat
is geldt als additionele vergunningeis dat wordt aangetoond
dat het de beleggingsonderneming in het land van herkomst is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen als
beleggingsonderneming en een bijkantoor in Nederland
mag openen. Dit vereiste is bij de Wet actualisering en
harmonisatie financiële toezichtswetten333 in de Wte 1995
opgenomen en is een uitwerking van de zogenaamde
“minimum standards” van het Bazelse comité die dienen
om het toezicht op bijkantoren van beleggingsondernemingen uit niet lidstaten te versterken.334
De tweede volzin wordt voorgesteld om te bepalen dat in
de algemene maatregel van bestuur die uitwerking geeft
aan de eisen die in het eerste lid worden genoemd, wordt
geregeld welke bij of krachtens de wet geregelde eisen ook
vergunningeis zijn.
In het tweede lid wordt bepaald dat indien een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95 in de beleggingsonderneming wordt gehouden, de AFM pas een vergunning verleent indien DNB de benodigde verklaring van
geen bezwaar heeft verleend. Hiermee wordt artikel 11 van
het Bte 1995 overgenomen.
In het derde lid wordt bepaald dat de aanvrager bij zijn
vergunningaanvraag aan de AFM de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens moet
overleggen. De gegevens hebben betrekking op de vergunningeisen die zijn opgenomen in het eerste lid van dit
artikel. Uit het overleggen van de gegevens zal moeten
blijken of de aanvrager naar het oordeel van de AFM in
voldoende mate zal voldoen aan de vergunningeisen uit het
eerste lid van dit artikel.
In het zesde lid wordt de in artikel 7, zesde lid, van de Wte
1995 bepaalde bevoegdheid om ontheffingen te verlenen
van de in het eerste lid geregelde verplichting om bij vergunningverlening aan te tonen dat aan bepaalde eisen
wordt voldaan, zogenaamde lichte ontheffingen, overgenomen. Bij lichte ontheffingen gaat het om ontheffingen van
een voorschrift, niet zijnde een verbod, waaraan een financiële onderneming (of een andere normadressaat), gelet op
de bijzondere omstandigheden van die persoon, redelijkerwijs niet kan voldoen en wel op een andere wijze kan voldoen aan de doeleinden die de wetgever met het geven
van dat voorschrift beoogt te bereiken. Voor die bijzondere
omstandigheden, die voor de wetgever onvoorzienbaar
332
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Kamerstuk 29.708, nr. 10.
Stb. 2003, 55.
Kamerstuk 28.373, nr. 3, p. 9 en 19.
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zijn, maar waarvan het wenselijk is om er aan tegemoet te
komen, kan de financiële onderneming een lichte ontheffing
krijgen.
Door de woorden “geheel of gedeeltelijk” op te nemen in de
bepaling kan de ontheffing beperkt worden tot een of meer
van de in het eerste lid bedoelde eisen.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Ter implementatie van artikel 14 van de MiFID wordt in het
eerste lid aan de vergunningsvereisten de eis toegevoegd
dat voldaan moet worden aan de verplichtingen uit hoofde
van artikel 4:91a. Het voorgestelde nieuwe vierde lid dient
te worden gelezen in samenhang met de artikelen 1:107,
tweede lid, onderdeel a, onder 11°, en 4:26, derde lid. Voor
een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting
op artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 11°.
Het voorgestelde vijfde lid strekt tot uitvoering van artikel 6,
eerste lid, tweede volzin, van de MiFID. De beleggingsonderneming zal bij de vergunningaanvraag kenbaar dienen
te maken welke nevendiensten zij samen met de beleggingsdiensten of -activiteiten wil gaan verlenen. Dit is
noodzakelijk omdat sommige gedragsregels van MiFID van
toepassing zijn op het verlenen van nevendiensten. De
AFM moet hiervan op de hoogte worden gesteld om goed
toezicht te kunnen houden op de naleving van deze gedragsregels.
De wijziging van het (nieuwe) zesde lid dient ter implementatie van artikel 9, vierde lid, tweede volzin, van de MiFID.
Om een ontheffing van het vereiste van tweehoofdige
leiding bij de vergunningverlening mogelijk te maken wordt
daartoe een grondslag opgenomen.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De eerste in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van
redactionele aard. De toevoeging van artikel 3:57 van de
Wft aan de opsomming van het eerste lid beoogt consistentie aan te brengen tussen de eisen (en door de toezichthouder mogelijk te verlenen ontheffingen) die worden gesteld bij enerzijds een vergunningaanvraag en anderzijds
tijdens het lopend toezicht. In het kader van het lopend
toezicht worden (in artikel 3:57 van de Wft) eisen gesteld
aan de solvabiliteit van een aantal ondernemingen en
instellingen (3:57, eerste en tweede lid, van de Wft) en
wordt voor de toezichthouder een mogelijkheid voor het
verlenen van een ontheffing van die eisen gecreëerd (3:57,
zesde lid, van de Wft). Door middel van de tweede en
derde in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van artikel
2:99, eerste en zesde lid, van de Wft wordt een soortgelijk
regime bewerkstelligd in het kader van een vergunningaanvraag.
Kamerstuk 33 849 nr 03
De voorgestelde wijziging van het eerste lid, onderdeel f,
betreft een aanvulling naar aanleiding van het voorgestelde
artikel 3:17a, zie de toelichting daarbij.
Zie voor toelichting bij het tweede subonderdeel de toelichting hiervoor bij de voorgestelde wijziging van artikel 2:12,
vierde lid, in onderdeel V, onder punt 2, met betrekking tot
het schrappen van ontheffingsmogelijkheden ten aanzien
van de toepassing van kapitaalvereisten.
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Kamerstuk 33.849 nr. C
De leden van de SP-fractie vragen of er onderdelen uit de
verordening (CRR) zijn die in het wetsvoorstel worden
geïmplementeerd. In het bevestigende geval vragen zij zich
af of het daarbij gaat om artikel 3:66 Wft en daarnaast
uitsluitend om onderdelen uit de huidige Nederlandse wet
die strijdig zijn met de verordening. Indien implementatie
zich uitstrekt buiten de bedoelde onderdelen willen deze
leden weten wat het criterium is om onderdelen uit de
verordening al dan niet in het wetsvoorstel op te nemen.
Aangezien de verordening rechtstreeks werkt, is omzetting
in de nationale wetgeving niet meer vereist en zelfs niet
meer toegestaan. Alleen voor zover de huidige Wft bepalingen bevat die in strijd zijn of in strijd kunnen komen met
de verordening dienen deze te worden aangepast. Om die
reden voorziet het wetsvoorstel in diverse aanpassingen
van de Wft die nodig zijn om de wet in overeenstemming te
brengen met de verordening. Een duidelijk voorbeeld betreft het schrappen van niet meer door de verordening
toegestane ontheffingsmogelijkheden (artikel I, onderdelen
V, X, Y, AA, NN, QQ). Ook veel van de aanpassingen in
afdeling 3.6.2. inzake geconsolideerd toezicht op banken
en beleggingsondernemingen zijn een gevolg van het feit
dat de desbetreffende materie thans in de verordening
wordt geregeld, zodat er ter zake geen ruimte meer is voor
nationale regels.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:5 (red.)
Kamerstuk 34.198, nr. 9
De leden van de VVD-fractie willen weten waarom de
redactionele opmerkingen die de Raad van State bij artikel
2:99 heeft gemaakt, niet worden overgenomen.
De Raad van State adviseerde om de volgorde van de
onderdelen van artikel 2:99 zodanig aan te passen dat de
onderdelen gesorteerd staan volgens de in die onderdelen
genoemde artikelnummers. Echter, aangezien er door een
aantal bepalingen in andere wetgeving naar specifieke
onderdelen van dit artikel wordt verwezen, zou aanpassing
van de volgorde van de onderdelen leiden tot de noodzaak
om ook andere wetgeving aan te passen. Nu de voordelen
van de geadviseerde aanpassing niet inhoudelijk van aard
zijn, hebben wij om redenen van doelmatigheid ervoor
gekozen dit advies niet over te nemen.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
De wijzigingen van artikel 2:99, eerste lid, van de Wft houden verband met de introductie van artikel 2:99a waarin
wordt voorgeschreven dat een beleggingsonderneming met
zetel in een staat die geen lidstaat is en die voornemens is
om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten een bijkantoor in Nederland
dient te vestigen. In artikel 2:99a worden de eisen opgenomen waaraan het in Nederland gelegen bijkantoor van
een beleggingsonderneming met zetel in een staat die
geen lidstaat is, dient te voldoen. Om het onderscheid
tussen artikel 2:99 en artikel 2:99a duidelijk te maken wordt
in de aanhef van artikel 2:99, eerste lid, aangegeven dat de
aanvrager van een vergunning met zetel in Nederland dient
te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:99, eerste lid. Het
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in het eerste lid, tweede volzin, van artikel 2:99 bepaalde
wordt ook overbodig door de introductie van artikel 2:99a.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre de aanvangskapitaalseisen proportioneel zijn.
Artikel 15 van MiFID II bepaalt dat de beleggingsonderneming over voldoende aanvangskapitaal dient te beschikken. Voor alle typen beleggingsondernemingen geldt een
minimum eigen vermogen op grond van artikel 15 van
MiFID II en de artikelen 28 tot en met 32 van de richtlijn
kapitaalvereisten.335 Afhankelijk van het type dienstverlening dat door een beleggingsonderneming wordt verleend,
dient een bepaald bedrag aan minimum eigen vermogen te
worden aangehouden. Het aanvangskapitaal is proportioneel omdat de omvang en kwaliteit van het eigen vermogen
is afgestemd op de risico’s waaraan de beleggingsonderneming is blootgesteld of blootgesteld kan worden.
Kamerstuk 34.583, nr .7
Artikel I, onderdeel Y, eerste subonderdeel, van het voorstel van wet wijzigt artikel 2:99, eerste lid, aanhef, van de
Wft. Die wijziging leidt tot het ongewenste gevolg dat artikel
2:99, eerste lid, niet (meer) van toepassing is op personen
met zetel in een staat die geen lidstaat is en die voornemens zijn in Nederland beleggingsactiviteiten te verrichten.
Onderhavige wijziging van de aanhef van artikel 2:99,
eerste lid, bewerkstelligt dat deze personen opnieuw onder
het toepassingsbereik van artikel 2:99, eerste lid, vallen.
In artikel 2:99, eerste lid, onderdeel f, wordt de verwijzing
naar artikel 3:17a, eerste tot en met derde lid, geschrapt
omdat laatstgenoemd artikel is vervallen.
Verder wordt in artikel 2:99, eerste lid, een onderdeel ingevoegd. In onderdeel b wordt bepaald dat dient te worden
voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 4.9.0a, eerste
lid, met betrekking tot de samenstelling en het functioneren
van het bestuur en het orgaan dat is belast met het toezicht
op het beleid en de algemene gang van zaken. De aanvrager van een vergunning dient aan te tonen dat de samenstelling en functioneren van het bestuur en (indien aanwezig) het orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid
en de algemene gang van zaken (zoals de raad van commissarissen) voldoen aan artikel 4:9.0a.
De tweede volzin van artikel 2:99, eerste lid, vervalt omdat
deze overbodig is geworden door de introductie van de
artikelen 2:99a en 2:99b.
Artikel 2:99a
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning aan een beleggingsonderneming met zetel in een
staat die geen lidstaat is en die voornemens is om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan niet-professionele
335

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van Richtlijnen 2006/48EG
en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176).
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beleggers of professionele beleggers als
bedoeld in bijlage II, afdeling II, van de
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, indien de beleggingsonderneming:
a. in Nederland een bijkantoor vestigt; 336
b. aantoont dat met betrekking tot het bijkantoor zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:
1°. artikel 3:53, eerste en derde lid, met
betrekking tot het minimum eigen
vermogen;
2°. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking
tot de geschiktheid van de in dat artikel genoemde personen;
3°. artikel 4.9.0a, eerste lid, met betrekking tot de samenstelling en het
functioneren van het bestuur van
het bijkantoor;
4°. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;
5°. artikel 4:11, eerste en derde lid, met
betrekking tot het beleid inzake de
integere bedrijfsvoering;
6°. artikel 4:14, eerste en tweede lid,
met betrekking tot de inrichting van
de bedrijfsvoering;
7°. artikel 4:83, eerste lid, met betrekking tot het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt;
8°. artikel 4:84, tweede lid, met betrekking tot de plaats van waaruit de
personen, bedoeld onder 7°, hun
werkzaamheden verrichten;
336

Art. VIII van de Implementatiewet MiFID II (Stb. 2017, nr. 512)
bepaalt dat een beleggingsonderneming met een zetel in een
staat die geen lidstaat is die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beschikt over een vergunning om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten en geen bijkantoor in Nederland heeft, tot 1
januari 2019 niet behoeft te voldoen aan art. 2:99a, lid 1, sub
a, Wft. Dit wordt in kamerstuk 34.583, nr. 3 als volgt toegelicht: “Dit artikel bevat een overgangsregeling met betrekking
tot de in artikel 2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
neergelegde nieuwe vergunningseis (met betrekking tot het in
Nederland vestigen van een bijkantoor) voor beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die
voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen
of beleggingsactiviteiten te verrichten. Deze beleggingsondernemingen dienen te beschikken over een vergunning van
de AFM en dienen een bijkantoor in Nederland te vestigen
voordat zij in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen
of beleggingsactiviteiten mogen verrichten. De bijkantooreis
geldt op dit moment niet voor het verlenen van diensten aan
uitsluitend professionele beleggers. Op grond van artikel
2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, geldt straks een bijkantooreis voor deze beleggingsondernemingen, tenzij zij in
een ingevolge de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld derde
land gevestigd zijn. Om hen in de gelegenheid te stellen een
bijkantoor op te richten, behoeven zij pas vanaf 3 januari
2019 aan deze eis te voldoen.” (red.).
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9°. artikel 4:87 met betrekking tot het
treffen van adequate maatregelen
ter bescherming van de rechten van
cliënten;
10°.
artikel 4:88 met betrekking tot
het voeren van een adequaat beleid
ter zake van het voorkomen van de
in dat artikel bedoelde belangenconflicten,
met dien verstande dat voor de toepassing van de onder 1° tot en met 7° en 9° en
10° genoemde artikelen voor «een beleggingsonderneming» telkens moet worden
gelezen: het in Nederland gelegen bijkantoor van een beleggingsonderneming met
zetel in een staat die geen lidstaat is;
c. in de staat waar zij haar zetel heeft bevoegd is de beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten, en bevoegd is een bijkantoor in
Nederland te openen;
d. is aangesloten bij een beleggerscompensatiestelsel als bedoeld in Richtlijn
nr. 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie, van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels
(PbEU
1997 L 84).
2. De Autoriteit Financiële Markten verleent
alleen een vergunning als bedoeld in het
eerste lid, indien:
a. de staat waar de beleggingsonderneming haar zetel heeft, niet op de lijst
staat van niet-coöperatieve landen en
gebieden van de Financial Action Task
Force of diens opvolger;
b. de Autoriteit Financiële Markten en de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de beleggingsonderneming
haar zetel heeft een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten die ten
minste een efficiënte uitwisseling van
informatie waarborgt en die de Autoriteit Financiële Markten in staat stelt
haar toezichthoudende taken op grond
van deze wet uit te voeren; en
c. de staat waar de beleggingsonderneming haar zetel heeft een overeenkomst heeft met Nederland die volledig
voldoet aan de normen van artikel 26
van het OESO-modelverdrag inzake
dubbele belasting.
3. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
MiFID II en de verordening bevatten regels met betrekking
tot beleggingsondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is en die voornemens zijn actief beleggings-
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diensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten
naar de Europese Unie. De verordening introduceert een
gemeenschappelijk regelgevend kader voor beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
waarvan de wetgeving en het toezicht als effectief gelijkwaardig zijn erkend door de Europese Commissie. Beleggingsondernemingen met zetel in deze staten kunnen na
inschrijving bij ESMA vrij in de Europese Unie beleggingsdiensten verlenen aan en beleggingsactiviteiten verrichten
voor in aanmerking komende tegenpartijen en professionele beleggers in de zin van bijlage II, afdeling I, van MiFID II.
De beleggingsondernemingen die zich beperken tot voornoemde diensten en activiteiten zullen niet onderworpen
worden aan toezicht in de lidstaten. De lidstaten blijven wel
vrij om eigen regels te stellen met betrekking tot beleggingsondernemingen uit staten die geen lidstaat zijn die
niet onder het voornoemde regime vallen.
MiFID II bepaalt daarbij dat lidstaten het vestigen van een
bijkantoor verplicht kunnen stellen voor beleggingsondernemingen uit staten die geen lidstaat zijn, die voornemens
zijn op hun grondgebied beleggingsdiensten te verlenen
aan dan wel beleggingsactiviteiten te verrichten voor nietprofessionele beleggers en personen die op verzoek worden behandeld als professionele beleggers overeenkomstig
bijlage II, afdeling II, van MiFID II. Indien een bijkantoor
verplicht wordt gesteld, geeft MiFID II aan welke eisen de
lidstaten mogen stellen aan dergelijke bijkantoren.
Deze nieuwe regels die uit MiFID II en de verordening
voortvloeien, alsmede de ervaringen die de Nederlandsche
Bank (DNB) en de AFM in Nederland hebben met beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is, geven aanleiding tot enkele aanpassingen van het
Nederlandse regelgevend kader met betrekking tot beleggingsondernemingen met zetel in een derde land.
b. huidig regelgevend kader
In Nederland zijn beleggingsondernemingen met zetel in
een staat die geen lidstaat is, in de regel onderworpen aan
de vergunningplicht op grond van artikel 2:96 van de Wft.
Deze vergunningplicht geldt voor zowel beleggingsondernemingen die voornemens zijn in Nederland een bijkantoor
te vestigen als beleggingsondernemingen die voornemens
zijn rechtstreeks vanuit een staat die geen lidstaat is in
Nederland beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. Deze beleggingsondernemingen zijn
onderworpen aan het toezicht van de AFM en DNB. Beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde
Staten van Amerika of Zwitserland zijn op grond van artikel
10 van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van de vergunningplicht, voor zover op hen voor het verlenen van de
desbetreffende beleggingsdiensten of het in de uitoefening
van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening, toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthoudende instantie
van de staat van hun zetel. Het toezicht op het verlenen
van beleggingsdiensten in deze landen wordt geacht in
voldoende mate waarborgen te bieden ten aanzien van de
belangen die de Wft beoogt te beschermen. Deze beleggingsondernemingen zijn wel onderworpen aan verschillende artikelen in het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen van de Wft. Beleggingsondernemingen met
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zetel in een staat die geen lidstaat is, die via een bijkantoor
of rechtstreeks in Nederland hun diensten aanbieden,
kunnen geen gebruik maken van het Europees paspoort
voor het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van
beleggingsactiviteiten in een andere lidstaat.
Beleggingsondernemingen uit derde landen kunnen te allen
tijde kiezen om in Nederland een dochteronderneming te
vestigen die een vergunning op grond van artikel 2:96 van
de Wft dient aan te vragen. De dochteronderneming zal na
vergunningverlening worden aangemerkt als een beleggingsonderneming met zetel in Nederland en zal aan de
regels van de Wft dienen te voldoen. Deze beleggingsonderneming kan ook gebruik maken van het Europees paspoort om beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten naar andere lidstaten.
c. Europees regime – beleggingsondernemingen met zetel
in een staat die door de Europese Commissie als gelijkwaardig is aangewezen
De verordening bevat regels voor beleggingsondernemingen met zetel in een door de Europese Commissie als
gelijkwaardig aangewezen staat, die voornemens zijn om in
de Europese Unie beleggingsdiensten te verlenen aan dan
wel beleggingsactiviteiten te verrichten voor professionele
beleggers. Deze regels zijn in de verordening vastgesteld
teneinde de bestaande verschillende nationale wet- en
regelgeving op dit terrein te harmoniseren alsook zekerheid
te verschaffen en een uniforme behandeling te garanderen
van beleggingsondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is. Op grond van de verordening kunnen
beleggingsondernemingen uit derde landen in de Europese
Unie beleggingsdiensten verlenen aan dan wel beleggingsactiviteiten verrichten voor professionele beleggers, zonder
de vestiging van een bijkantoor, indien zij zijn geregistreerd
in een door ESMA daartoe bijgehouden register. De inschrijving in dit register is voorbehouden aan beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
ten aanzien waarvan de wetgeving en het toezicht als
gelijkwaardig is erkend door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 47 van de verordening. De Europese
Commissie kan een dergelijk besluit nemen met betrekking
tot landen waarvan het prudentiële- en bedrijfsvoeringkader
gelijkwaardig wordt geacht aan het kader dat voor beleggingsondernemingen in de Europese Unie geldt. Op de
beleggingsondernemingen die in het ESMA register zijn
opgenomen, zal geen toezicht in de Europese Unie worden
gehouden. De beleggingsondernemingen dienen dit ook
kenbaar te maken aan hun cliënten.
De artikelen uit de verordening werken rechtstreeks door in
het Nederlands recht en behoeven in beginsel geen implementatie. Bepaalde nationale regels zullen wel worden
herzien in verband met deze artikelen uit de verordening.
Zo zullen beleggingsondernemingen met een inschrijving
bij ESMA niet meer onder de reikwijdte van de Wft vallen.
Dat houdt in dat eventuele vrijstellingen, waaronder de
vrijstelling op grond van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft, niet langer relevant zullen zijn voor de beleggingsondernemingen die onder dit regime vallen.
d. nationaal regime – verplicht bijkantoor
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Op grond van MiFID II kunnen lidstaten voorschrijven dat
beleggingsondernemingen uit derde landen, die voornemens zijn op hun grondgebied beleggingsdiensten te verlenen dan wel beleggingsactiviteiten te verrichten, verplicht
een bijkantoor moeten vestigen. Voorgesteld wordt om
gebruik te maken van deze mogelijkheid zowel voor dienstverlening aan niet-professionele beleggers als voor professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Het verplicht stellen van het vestigen van een bijkantoor
beoogt bij te dragen aan een betere bescherming van de
belegger. De AFM en DNB kunnen beter toezicht houden
op de naleving van de toepasselijke regels door een beleggingsonderneming met zetel in een derde land indien een
bijkantoor is gevestigd in Nederland. Door het vereiste van
een bijkantoor zal ook de administratie van het bijkantoor
beter toegankelijk zijn voor de toezichthouders.
Daarnaast zullen cliënten van de beleggingsonderneming
een aanspreekpunt in Nederland hebben waartoe zij zich
kunnen wenden indien zij vragen of klachten hebben over
de dienstverlening. Ook zullen de toezichthouders makkelijker contact kunnen leggen met de dagelijks beleidsbepalers van het bijkantoor van de beleggingsonderneming om
zodoende de voor het toezicht relevante aangelegenheden
te kunnen adresseren. MiFID II introduceert een gemeenschappelijk regelgevend kader betreffende de eisen die
lidstaten mogen stellen aan de bijkantoren van beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
en die op hun grondgebied beleggingsdiensten verlenen
aan of beleggingsactiviteiten verrichten voor nietprofessionele beleggers. Deze eisen zullen ook in Nederland gelden. Dezelfde eisen zullen ook gelden voor bijkantoren van beleggingsondernemingen met zetel in een staat
die geen lidstaat is en die beleggingsdiensten verlenen aan
of beleggingsactiviteiten verrichten voor professionele
beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen.
e. nationaal regime – vrijstelling
Beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland zijn thans vrijgesteld van de in Nederland geldende vergunningplicht, voor
zover op hen voor het verlenen van de desbetreffende
beleggingsdiensten of het in de uitoefening van beroep of
bedrijf handelen voor eigen rekening, toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthoudende instantie van de staat
van hun zetel. Het introduceren van een verplicht bijkantoor
voor beleggingsondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is, zal ook gevolgen hebben voor deze vrijstelling. Zo zullen beleggingsondernemingen met zetel in
Australië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland
verplicht worden om in Nederland een bijkantoor te vestigen, indien zij voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan niet-professionele beleggers.
Voor beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de
Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in
aanmerking tegenpartijen of in de uitoefening van beroep of
bedrijf handelen voor eigen rekening, zal de Vrijstellingsregeling Wft van kracht blijven zolang deze landen niet door
de Europese Commissie als gelijkwaardig zijn aangewezen
overeenkomstig artikel 47 van de verordening. Deze beleggingsondernemingen zijn op dit moment vrijgesteld van het
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prudentieel toezicht. In aanvulling daarop, zal deze categorie beleggingsondernemingen ook vrijgesteld worden van
het gedragstoezicht door de AFM. De Vrijstellingsregeling
Wft neemt immers als uitgangspunt dat het toezicht op
beleggingsondernemingen in de voornoemde landen adequaat is en voldoende bescherming aan professionele
beleggers biedt. Hiermee wordt het gemakkelijker voor
professionele beleggers in Nederland om beleggingsdiensten af te nemen van beleggingsondernemingen uit de
voornoemde landen. Wel zullen de vrijgestelde beleggingsondernemingen aan die professionele beleggers telkens
kenbaar moeten maken dat zij niet onder toezicht in Nederland staan.
Schematisch komt het derdelandenbeleid in Nederland als
volgt eruit te zien.337
Niet-professionele Professionele
beleggers
beleggers
Vrijgestelde
Vergunning
Vrijstelling van
landen
vergunningplicht
Verplicht bijkantoor
in overeenstemming met artikel 39
van MiFID II
Gedragstoezicht
Geen gedragsdoor AFM
toezicht door
AFM
Prudentieel toezicht Geen prudentieel
door DNB
toezicht door
DNB
NietVergunning
Vergunning
vrijgestelde
landen
Verplicht bijkantoor Verplicht bijkanin overeenstemtoor op grond van
ming met artikel 39 het nationaal
van MiFID II
regime
Gedragstoezicht
Gedragstoezicht
door AFM
door AFM
Prudentieel toezicht Prudentieel toedoor DNB
zicht door DNB
Door Europe- Niet van toepassing Geen toezicht in
se Commissie
de Europese Unie
equivalent
na inschrijving in
verklaarde
het ESMA regislanden
ter
Euronext vraagt zich af welke consequenties het wetsvoorstel heeft voor beleggingsondernemingen met zetel in de
Verenigde Staten van Amerika, Australië en Zwitserland,
die thans op grond van de Vrijstellingsregeling Wft zijn
vrijgesteld van de vergunningplicht. Op grond van het
wetsvoorstel dienen beleggingsondernemingen met zetel in
Australië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland,
op dezelfde wijze als beleggingsondernemingen met zetel
337

Om ruimte te besparen zijn de rijen en kolommen omgedraaid. In de oorspronkelijke MvT staan de (niet) professionele beleggers op de horizontale as en de typen landen op de
verticale as (red.).
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in een staat die geen lidstaat is, een bijkantoor te vestigen
in Nederland indien zij voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan dan wel beleggingsactiviteiten te verrichten voor niet-professionele beleggers. Voor
zover deze ondernemingen beleggingsdiensten verlenen
aan dan wel beleggingsactiviteiten verrichten voor professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen, blijft de huidige vrijstelling in stand. Deze vrijstelling zal
ook blijven gelden voor beleggingsondernemingen met
zetel in Australië, de Verenigde Staten van Amerika of
Zwitserland, die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf
voor eigen rekening handelen.
Artikel 2:99a verwerkt de artikelen 39 tot en met 41 van
MiFID II. Artikel 39, eerste lid, van MiFID II geeft lidstaten
de mogelijkheid om voor te schrijven dat een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is een
bijkantoor moet vestigen op hun grondgebied, indien die
beleggingsonderneming voornemens is in die lidstaat beleggingsdiensten te verlenen aan niet-professionele beleggers of personen die op verzoek worden behandeld als
professionele beleggers overeenkomstig bijlage II, afdeling
II, van MiFID II. Voorgesteld wordt om het verplichte bijkantoor ook te introduceren voor beleggingsondernemingen
die beleggingsdiensten verlenen aan of beleggingsactiviteiten verrichten voor professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen. In lijn met artikel 39 van de
richtlijn wordt in artikel 2:99a, eerste lid, onderdeel a, de
verplichting geïntroduceerd tot het vestigen van een bijkantoor in Nederland voor een beleggingsonderneming met
zetel in een staat die geen lidstaat is die in Nederland
beleggingsdiensten wil verlenen. Deze beleggingsondernemingen zijn onderworpen aan de vergunningplicht op
grond van artikel 2:96 van de Wft. De toepasselijke vergunningeisen zijn opgenomen in artikel 2:99a, waaronder
ook het vereiste van het vestigen van een bijkantoor (het
eerste lid). De verplichte vestiging van een bijkantoor verplicht de beleggingsonderneming niet om alle diensten
vanuit het bijkantoor te verlenen. Het is immers denkbaar
dat een beleggingsonderneming met zetel in een staat die
geen lidstaat is voor bepaalde diensten gebruik maakt van
expertise die bij buitenlandse onderdelen van de beleggingsonderneming aanwezig is. Het bijkantoor kan onderdelen van de dienstverlening uitbesteden, maar blijft daarbij
verantwoordelijk voor de dienstverlening en is het aanspreekpunt voor de cliënten in Nederland. De overige
vergunningeisen volgen uit artikel 2:99a, eerste en tweede
lid. Een van de eisen betreft het beschikken over een minimumbedrag aan eigen vermogen. Hierbij geldt dat het
eigen vermogen vrij beschikbaar is voor het bijkantoor (zie
artikel 39, tweede lid, onderdeel c, van MiFID II). Het derde
lid van artikel 2:99a bepaalt dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de gegevens die bij een vergunningaanvraag moeten worden overgelegd.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen wat gewoon eigen
nationale wet- en regelgeving in het voorliggende wetsvoorstel is die niet het gevolg is van MiFID of MiFIR.
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Het enige onderdeel van het voorliggende wetsvoorstel dat
niet direct voortvloeit uit MiFID II of MiFIR is de in het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid, van de Wft opgenomen
verplichting voor beleggingsondernemingen uit derde landen om een bijkantoor in Nederland te vestigen, indien zij
voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan professionele beleggers en aan in aanmerking
komende tegenpartijen.
Bij nota van wijziging zal het voorgestelde artikel 2:99a,
eerste lid, van de Wft worden gewijzigd zodat de hiervoor
beschreven bijkantooreis (overeenkomstig het bepaalde in
artikel 39, eerste lid, van MiFID II) nog uitsluitend geldt voor
beleggingsondernemingen uit derde landen die voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan
niet-professionele beleggers (retailbeleggers) en aan personen die hebben verzocht om als professionele beleggers
te worden aangemerkt (opt-up professionele beleggers).
Beleggingsondernemingen uit derde landen die voornemens zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te
verlenen aan (per sé) professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen zullen wel over een contactpersoon in Nederland moeten beschikken, zodat het
gegevensverkeer tussen de beleggingsonderneming en de
AFM en DNB op ordelijke en efficiënte wijze kan plaatsvinden.
De leden van de VVD-fractie en de leden van de PvdAfractie vragen in het kader van activiteiten in de EU/EER
van beleggingsondernemingen uit derde landen wanneer
de wetgeving van en het toezicht in een derde land als
gelijkwaardig worden erkend door de Europese Commissie
en welke eisen voor die beleggingsondernemingen gelden
als gevolg van het gemeenschappelijk regelgevend van
MiFID II. Welke landen worden op dit moment als zodanig
erkend door de Europese Commissie, zo vragen de leden
van de VVD-fractie. De Europese Commissie kan op grond
van artikel 47, eerste lid, van MiFIR een gelijkwaardigheidsbesluit nemen ten aanzien van een derde land, indien
het wettelijk kader en het toezichtkader van dat derde land
voorziet in een systeem voor erkenning van beleggingsondernemingen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese
Unie. Dit houdt concreet in dat sprake moet zijn van:
- vergunningverlening, doorlopend toezicht en effectieve
handhaving;
- toereikende kapitaalvereisten en passende vereisten met
betrekking tot aandeelhouders en leidinggevenden;
- adequate organisatorische eisen en passende bedrijfsvoeringseisen;
- het waarborgen van markttransparantie en –integriteit
door marktmisbruik en –manipulatie en handel met voorkennis te voorkomen.
Een dergelijk gelijkwaardigheidsbesluit heeft alleen betrekking op beleggingsondernemingen uit het betrokken derde
land die in de EU/EER beleggingsdiensten verlenen aan
professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen (zoals banken en verzekeraars) of die in de
EU/EER beleggingsactiviteiten verrichten.
Voorafgaand aan MiFID II en MiFIR was er nog geen geharmoniseerd derde landenbeleid met betrekking tot ondernemingen uit derde landen die toegang tot de interne
markt willen hebben. De Europese Commissie was derhal-
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ve in het verleden niet bevoegd om gelijkwaardigheidsbesluiten te nemen. Die bevoegdheid wordt door MiFIR geïntroduceerd.
Nadat de Europese Commissie met betrekking tot een
derde land een gelijkwaardigheidsbesluit heeft genomen
kan Nederland bijvoorbeeld op basis haar “eigen” nationale
wet- regelgeving bijvoorbeeld niet meer voorschrijven dat
een beleggingsonderneming met zetel in dat derde land
een bijkantoor in Nederland dient te vestigen of over een
door Nederland verleende vergunning dient te beschikken,
indien uitsluitend diensten worden verleend aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen in
Nederland en de beleggingsonderneming al een vergunning en bijkantoor in een andere lidstaat heeft. Het toezicht
in die andere lidstaat wordt dan geacht ook de kwaliteit van
de dienstverlening in Nederland te borgen. Voor dienstverlening aan niet-professionele beleggers en personen die
alleen op verzoek als professionele belegger worden behandeld kan Nederland nog wel een bijkantooreis (en een
daaraan verbonden vergunningseis) aan een beleggingsonderneming met zetel in een derde land worden opgelegd.
De leden van de VVD-fractie vragen in het kader van het
derdelandenbeleid in hoeverre lidstaten nog vrij zijn om zelf
regels te stellen ten aanzien van beleggingsondernemingen
uit derde landen. Zij vragen of aangegeven kan worden hoe
Nederland en andere lidstaten hiermee omgaan. Ook vragen deze leden of Nederland beleggingsondernemingen
met zetel in Australië, de Verenigde Staten en Zwitserland
kan uitzonderen van de verplichting om een bijkantoor in
Nederland te hebben.
Een lidstaat van de EU/EER kan totdat de ten aanzien van
een derde land genomen equivalentiebeslissing is geregistreerd in het door ESMA aangehouden register een “eigen” nationaal derde landen beleid voeren ten aanzien van
(beleggings)ondernemingen uit dat derde land die in de
lidstaat beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. Nadat de hiervoor bedoelde registratie heeft
plaatsgevonden, kan een lidstaat nog een “eigen” nationaal
beleid voeren met betrekkingen tot ondernemingen(uit het
betrokken derde land), voor zover die in de lidstaat aan
niet-professionele beleggers beleggingsdiensten verlenen.
Artikel 39, eerste lid, van MiFID II bepaalt dat een lidstaat
de verplichting kan opleggen om een bijkantoor op haar
grondgebied te vestigen aan ondernemingen uit derde
landen die voornemens zijn in die lidstaat beleggingsdiensten te verlenen aan niet- professionele beleggers of aan
personen die op hun verzoek worden aangemerkt als professionele belegger (opt-up professionele beleggers).
Nederland is voornemens gebruik te maken van die lidstaatoptie. Omdat het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid,
aanhef, van de Wft er (nog) van uitgaat dat die bijkantooreis ook van toepassing is op ondernemingen uit derde
landen die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten
verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking
komende tegenpartijen zal dat artikel bij nota van wijziging
worden aangepast. Die aanpassing bewerkstelligt dat voor
deze categorie van beleggingsondernemingen geen bijkantooreis zal gelden. Wel zal voor hen de minder bezwarende
verplichting gelden om een contactpersoon met een adres
in Nederland te hebben via welke het berichtenverkeer
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tussen de (in het derde land gevestigde) beleggingsonderneming en de toezichthouder kan plaatsvinden en waaraan
de toezichthouder rechtsgeldig mededelingen kan doen die
zijn bestemd voor de beleggingsonderneming.
Voorts vragen de leden van de VVD-fractie of Nederland
beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland (die in Nederland actief zijn)
kan uitzonderen van de hiervoor bedoelde bijkantooreis.
Indien dergelijke ondernemingen in Nederland uitsluitend
beleggingsdiensten verlenen aan (per se) professionele
beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of
wanneer zijn in Nederland beleggingsactiviteiten verrichten,
geldt geen bijkantooreis. Er is echter geen reden om beleggingsondernemingen met zetel in een van die derde
landen uit te zonderen van de bijkantooreis, indien zij in
Nederland beleggingsdiensten verlenen aan nietprofessionele beleggers (of opt-up professionele beleggers). Gelet op de stand van zaken van het MiFID II implementatie traject in de lidstaten is het niet goed mogelijk om
een adequaat antwoord te geven op de vraag hoe andere
lidstaten gebruik maken van de hiervoor geschetste mogelijkheden om onder MiFID II (en MiFIR) zelf regels te stellen
met betrekking tot beleggingsondernemingen uit derde
landen.
De leden van de VVD-fractie constateren dat Nederland
gebruik gaat maken van de mogelijkheid om beleggingsondernemingen te verplichten een bijkantoor in Nederland te
vestigen. Zij vragen in dit verband naar het doel van deze
eis en welke gevolgen deze eis met zich meebrengt. Ook
vragen deze leden hoe andere lidstaten omgaan met de
lidstaatoptie met betrekking tot het bijkantoorvereiste. De
leden van de D66-fractie stellen vergelijkbare vragen.
In het vorige antwoord is ingegaan op de vraag in welke
situatie de bijkantooreis geldt. Bij nota van wijziging zal het
voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid, van de Wft zodanig
worden gewijzigd dat de bijkantooreis nog alleen geldt,
indien de betrokken beleggingsondernemingen in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan niet-professionele
beleggers (of opt-up professionele beleggers). De bijkantooreis bewerkstelligt dat de toezichthouder op adequate
wijze toezicht kan houden op de beleggingsondernemingen, dat het berichtenverkeer tussen de beleggingsondernemingen en de toezichthouder op ordelijke wijze kan
verlopen en dat de toezichthouder via het in Nederland
gevestigde bijkantoor rechtsgeldig mededelingen kan doen
aan de beleggingsondernemingen. Gelet op de huidige
stand van zaken van het MiFID II implementatietraject in de
lidstaten is ons niet bekend welke (andere) lidstaten gebruik zullen maken van de in artikel 39 van MiFID II opgenomen lidstaatoptie.
De leden van de VVD-fractie stellen vast dat Australië, de
Verenigde Staten en Zwitserland op het moment een vrijstelling hebben van de in Nederland geldende vergunningplicht. Voor beleggingsondernemingen uit deze landen zal
ook gaan gelden dat ze een bijkantoor in Nederland moeten gaan vestigen. Wat zijn daarvan de gevolgen, zo vragen deze leden.
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Beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten en Zwitserland die in Nederland beleggingsdiensten verlenen of in Nederland in het kader van hun
beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening zijn thans
vrijgesteld van de in artikel 2:96, eerste lid, van de Wft
neergelegde vergunningplicht. Deze situatie zal als gevolg
van het voorliggende wetsvoorstel en de hiervoor aangekondigde Nota van Wijziging slechts wijzigen voor beleggingsondernemingen uit deze derde landen die in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan niet-professionele
beleggers (of opt-up professionele beleggers). Voor deze
categorie van beleggingsonderneming zal op basis van
artikel 39, eerste lid, van MiFID II een bijkantooreis gelden.
Een belangrijk gevolg hiervan is dat het bijkantoor over een
door de AFM verleende vergunning dient te beschikken
(artikel 39, tweede lid, van MiFID II).
De vrijstelling van de vergunningplicht zal derhalve blijven
gelden voor beleggingsondernemingen uit Australië, de
Verenigde Staten en Zwitserland die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of die in
Nederland voor eigen rekening handelen.338 Deze beleggingsondernemingen behoeven evenmin een bijkantoor in
Nederland te vestigen. Wel zullen zij een contactpersoon
met een adres in Nederland moeten hebben via welke het
berichtenverkeer met de toezichthouder kan plaatsvinden.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre er overeenkomsten zijn gesloten met de toezichthouders uit Australië, de Verenigde Staten en Zwitserland over samenwerking in het toezicht.
Met de toezichthouders van Australië, de VS en Zwitserland heeft de AFM thans een binnen IOSCO tot stand
gekomen Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten. Deze MoU’s gaan over de wederzijdse bijstand en
uitwisseling van informatie op het gebied van effecten. Met
de bevoegde autoriteiten uit die derde landen wisselt de
AFM onder bepaalde voorwaarden informatie uit die zij
heeft verkregen in het kader van de vervulling van haar
taak op grond van de Wft.
De eis voor een bijkantoor gaat in vanaf 3 januari 2019. De
leden van de VVD- fractie vragen de regering in hoeverre
dit voldoende tijd is voor bedrijven om dit te kunnen regelen.
In derde landen gevestigde marktpartijen die reeds door
middel van dienstverrichting (zonder bijkantoor) in Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten
verrichten of die het voornemen daartoe hebben, kunnen al
vanaf oktober 2016 wetenschap hebben van het voornemen van Nederland om een bijkantooreis te introduceren.
De tijdspanne gelegen tussen voornoemd tijdstip en het
tijdstip waarop aan die eis moet worden voldaan, 1 januari
2019, biedt die marktpartijen voldoende tijd om een bijkan338

Momenteel zijn er circa 80 beleggingsondernemingen met
zetel in Australië, de Verenigde Staten en Zwitserland actief
in Nederland. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling Wft geldt voor deze beleggingsondernemingen een vrijstelling van artikel 2:96 van de Wft (Zie Kamerstukken II 2016/17, 34 583, nr. 3, p. 17).
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toor in Nederland te vestigen.
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling
kennisgenomen van de wijzigingen op het gebied van het
derdelandenbeleid. Zij vragen de regering wel om een
voorbeeld van een situatie die zich nu nog wel voor doet
onder MiFID I, maar die onder MiFID II niet meer mogelijk
zal zijn.
Indien de Europese Commissie ten aanzien van een derde
land een gelijkwaardigheidsbesluit heeft genomen, kan een
lidstaat in beginsel geen eigen nationale regels meer vaststellen ter regulering van de toegang tot die lidstaat van
beleggingsondernemingen uit dat derde land die voornemens zijn om (in die lidstaat) uitsluitend beleggingsdiensten
te verlenen aan (per se) professionele beleggers of in
aanmerking komende tegenpartijen. De betrokken lidstaat
kan die beleggingsondernemingen bijvoorbeeld niet meer
verplichten om in haar jurisdictie een bijkantoor te vestigen.
De leden van de CDA-fractie vragen naar binaire opties. Is
het zo dat de AFM onder MiFID II de mogelijkheden krijgt
om aanbieders van binaire opties die geen vergunningplicht
in Nederland hebben, beter te kunnen handhaven, zo
vragen deze leden.
Deze vraag ziet op beleggingsondernemingen met zetel in
een andere lidstaat die beschikken over een door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat verleende
vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten (of
het verrichten van beleggingsactiviteiten). Deze beleggingsondernemingen kunnen op basis van het aan die
vergunning verbonden Europees paspoort en nadat zij een
notificatieprocedure hebben doorlopen in Nederland beleggingsdiensten verlenen. Dit kunnen ze doen vanuit een
bijkantoor in Nederland of rechtstreeks (zonder bijkantoor
in Nederland) door middel van dienstverrichting. Indien een
dergelijke onderneming vanuit een bijkantoor in Nederland
bijvoorbeeld beleggingsdiensten met betrekking tot binaire
opties in Nederland verleent, dient zij het bepaalde ingevolge het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
van de Wft na te leven.339 De AFM houdt toezicht op de
naleving van deze voorschriften en kan handhavend optreden, indien de voorschriften niet worden nageleefd. Indien
echter de in een andere lidstaat gevestigde (vergunninghoudende) beleggingsonderneming uitsluitend via internet
in Nederland beleggingsdiensten met betrekking tot binaire
opties verleent, is het in beginsel de toezichthoudende
instantie van die andere lidstaat (en niet de AFM) die toezicht houdt op die grensoverschrijdende online activiteiten.
Deze bevoegdheidsverdeling tussen de toezichthoudende
instanties van respectievelijk de lidstaat van herkomst en
de lidstaat van ontvangst wijzigt niet als gevolg van MiFID
II. Wel introduceert artikel 42 van MiFIR een belangrijke
nieuwe productinterventiebevoegdheid.340 Op basis van dat
artikel dat wordt verwerkt in het voorgestelde artikel 1:77f
van de Wft kan de AFM, indien aan de in dat kader gestelde voorwaarden is voldaan, een verbod of beperking op339
340

Zie artikel 4:1, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de
Wft.
Zie artikel 42 van MiFIR dat wordt verwerkt in het voorgestelde artikel 1:77f van de Wft.
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leggen om in Nederland financiële instrumenten, zoals
binaire opties, op de markt te brengen of deze te verspreiden of te verkopen.341 Een zodanig verbod of beperking is
ook van toepassing op een in een andere lidstaat gevestigde beleggingsonderneming die in Nederland uitsluitend via
internet actief is.
Voorts lezen de leden van de PvdA-fractie in de bewuste
beantwoording ook dat in aanloop naar de nieuwe wettelijke regels voortvloeiende uit MiFID II, de regering samen
met de AFM een verbod uitwerkt voor reclame voor contracts for difference (CFD’s) en binaire opties. Deze leden
vragen hoe het met deze voorstellen staat.
Het conceptbesluit waarin de AFM de bevoegdheid wordt
toegekend om bepaalde financiële producten aan te wijzen
waarvoor geldt dat reclame- uitingen met betrekking tot die
(aangewezen) financiële producten niet op consumenten in
Nederland mogen zijn gericht, is inmiddels openbaar geconsulteerd. De (twintig) consultatiereacties zijn voor zover
relevant verwerkt.342 Het conceptbesluit zal op korte termijn
ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State.
Kamerstuk 34.583, nr .7
De voorliggende nota van wijziging wijzigt enige onderdelen van het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014.343 Ten eerste strekt
de nota van wijziging ertoe uitvoering te geven aan de in de
nota naar aanleiding van het verslag aangekondigde wijziging van het wetsvoorstel waardoor wordt bewerkstelligd
dat beleggingsondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is en die voornemens zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen aan professionele
beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen geen
bijkantoor in Nederland behoeven te vestigen. 344 Wel dienen zij over een vertegenwoordiger (contactpersoon) met
adres in Nederland te beschikken met het oog op de uitwisseling van gegevens en inlichtingen met de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank
(DNB).
De wijziging van het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid,
aanhef, van de Wft beperkt de reikwijdte van dat artikel tot
beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen
lidstaat is en die voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan niet-professionele beleggers
(retailbeleggers) of aan personen die hebben verzocht om
als professionele beleggers te worden aangemerkt (opt-up
professionele beleggers). Deze wijziging geeft uitvoering
aan de in de nota naar aanleiding van het verslag aange-

341

Op grond van artikel 42, tweede lid, eerste volzin, van MiFIR
kan de toezichthouder onder meer gebruik maken van onderhavige productinterventiebevoegdheid, indien hij op redelijke
gronden heeft geconcludeerd dat een financieel instrument
een significante reden tot bezorgdheid over de beleggersbescherming vormt.

342

343
344

www.internetconsultatie.nl/reclame_risicovolle_financië
le_producten/reacties .
Kamerstukken II 2016/17, 34 583, nrs. 1-3.
Kamerstukken II 2016/17, 34 583, nr. 6, blz. 3.
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kondigde aanpassing van artikel 2:99a, eerste lid. 345 Een
gevolg van deze wijziging is dat de in artikel 2:99a, eerste
lid, aanhef en onderdeel a, neergelegde verplichting om in
Nederland een bijkantoor te vestigen uitsluitend van toepassing is op de hiervoor bedoelde categorie van beleggingsondernemingen. Door die wijziging sluit het toepassingsbereik van dit bijkantoorvereiste beter aan bij die van
de in artikel 39, eerste lid, van MiFID II neergelegde lidstaatoptie met betrekking tot het vestigen van een bijkantoor in een lidstaat.
Artikel 2:99a, eerste lid, onderdeel b, onder 11°, vervalt. De
reden hiervoor is dat uit de aanhef van artikel 2:99a, eerste
lid, blijkt dat dit artikel uitsluitend ziet op het verlenen van
beleggingsdiensten terwijl artikel 4:91a, waarnaar wordt
verwezen in het hiervoor genoemde subonderdeel, betrekking heeft op het verrichten van een beleggingsactiviteit
(het exploiteren van een OTF of MTF).
Handelingen II, 2016-2017, nr. 101, nr 26, 12 sept. 2017
Minister Dijsselbloem: De heer Ronnes van het CDA heeft,
evenals de woordvoerder van de Partij van de Arbeid en
anderen, eerder aandacht gevraagd voor risicovolle financiële producten. Sommigen zeggen ook gewoon dat het om
gokken gaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit Malta en
Cyprus. Dat is echt wel een punt van zorg. Het is van groot
belang dat in de verschillende lidstaten op dezelfde wijze
toezicht wordt gehouden.
ESMA neemt ook initiatieven om tot meer geautomatiseerd
toezicht te komen op personen die diensten verlenen op
het gebied van risicovolle producten. De heer Ronnes gaat
verder. Hij vraagt of de Europese regelgeving niet gewoon
verder moet worden doorgevoerd om tot verboden te komen. Wij hebben ingezet— dat was de andere vraag van
de heer Ronnes — op een reclameverbod. Het concept
reclameverbod, waarin het verboden wordt om reclame te
maken voor binaire opties en contracts for difference, is
inmiddels in consultatie gebracht. Het concept zal op zeer
korte termijn naar de Raad van State worden gestuurd
vooradvies. Daar werken we dus zo snel mogelijk aan.
Voorzitter, ik denk dat ik hier stop. […]
De heer Ronnes (CDA): Ik kom op de binaire opties. Dank
voor het voortvarend oppakken van het idee om een verbod op reclame-uitingen te realiseren en ervoor te zorgen
dat producten op een eerlijke manier bij consumenten
worden aangeprezen. Als dat geen eerlijke producten zijn,
worden ze verboden. We hopen dat de wetgeving zoals die
nu voorligt, ook gaat bijdragen aan een robuuste regelgeving en goed toezicht, waarbij ook dit stuk in de financiële
sector transparant wordt, zodat eenieder kan zien wat er
gebeurt. Het CDA steunt het voorstel.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen naar de wijze waarop
een gelijkwaardigheidsbesluit van de Europese Commissie
tot stand komt.
De erkenning van een derde land komt tot stand volgens
de comitéprocedure, zoals die is vastgelegd in artikel 5 en
volgende van Verordening (EU) Nr. 182/2011 van het
345

Kamerstukken II 2016/17, 34 583, nr. 6, blz. 3.
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Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen
die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren.346 Dit houdt in dat de Europese
Commissie voorgenomen erkenningbesluiten moet voorleggen aan een comité waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Het comité brengt advies uit over het besluit met
een meerderheid van stemmen. Als het advies positief is of
een advies achterwege blijft kan de Europese Commissie
het besluit aannemen. Er bestaat daarna geen bijzondere
beroepsmogelijkheid voor individuele lidstaten tegen het
besluit. Wel kan een lidstaat die bedenkingen heeft tegen
een erkend derde land dit uiteraard aankaarten bij de Europese Commissie. Als de Europese Commissie van mening is dat er voldoende gronden zijn om de erkenning in te
trekken, kan zij een intrekkingbesluit aan het comité voorleggen waarbij de comitéprocedure eveneens van toepassing is. Er is geen formele aanvraagprocedure voor derde
landen om voor een erkenning in aanmerking te komen.
Het is evenwel te verwachten dat derde landen die een
erkenning nastreven dit bij de Europese Commissie en
wellicht ook bij lidstaten onder de aandacht zullen brengen.
De leden van de D66-fractie vragen de regering verder toe
te lichten welke vorm een bijkantoor moet kennen. Zij vragen in het bijzonder welke functies of activiteiten bij het
bijkantoor belegd moeten zijn en hoe wordt voorkomen dat
er ‘lege’ bijkantoren ontstaan.
Het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid, van de Wft regelt
de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen met
zetel in een derde land die voornemens zijn in Nederland
beleggingdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te
verrichten. Artikel 2:99a, eerste lid, onderdeel a, bepaalt
dat de vergunning alleen kan worden verleend, indien de
beleggingsonderneming in Nederland een bijkantoor vestigt. Zoals eerder aangegeven zal bij nota van wijziging
worden geregeld dat deze bijkantooreis alleen zal gelden
voor beleggingsondernemingen met zetel in een derde land
die in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan nietprofessionele beleggers (of opt-up professionele beleggers)
. Onderdeel b van artikel 2:99a, eerste lid, bepaalt dat de
beleggingsonderneming moet aantonen dat met betrekking
tot het in Nederland gevestigde bijkantoor zal worden voldaan aan de volgende onderwerpen: het minimum eigen
vermogen (artikel 3:53, eerste en derde lid, van de Wft), de
geschiktheid van de (dagelijks) beleidsbepalers (artikel 4:9,
eerste lid, van de Wft), de betrouwbaarheid en competentie
van het leidinggevend orgaan (de artikelen 4.9.0a, eerste
lid, en 4:10 van de Wft), de (integere) bedrijfsvoering en de
inrichting daarvan (de artikelen 4:11, eerste en derde lid, en
4:14, eerste en tweede lid, van de Wft), het minimum aantal
beleidsbepalers (artikel 4:83, eerste lid, van de Wft) en de
verrichting van hun werkzaamheden vanuit het bijkantoor
(artikel 4:84, tweede lid, van de Wft), adequate maatregelen ter bescherming van rechten van cliënten (artikel 4:87
van de Wft) en het voorkomen van belangenconflicten
(artikel 4:10 van de Wft). Een in Nederland gevestigd bij346
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kantoor dat slechts een “lege huls” is, zal niet aan de hiervoor opgesomde voorschriften kunnen voldoen.
De leden van de SP-fractie horen voorts graag van de
regering welke voorwaarden aan bijkantoren worden gesteld. Meer in het bijzonder vragen deze leden of een bijkantoor aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als een
beleggingsonderneming in de lidstaat gevestigd is. Ook
vragen zij in dit kader in welke lidstaat een cliënt een geschil aanhangig kan maken bij een geschillencommissie.
Voor het beantwoorden van deze vraag is het nodig onderscheid te maken tussen beleggingsondernemingen met
zetel in een derde land die in Nederland een bijkantoor
vestigen en beleggingsondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die in Nederland een bijkantoor vestigen. Voor de eerste categorie van beleggingsondernemingen geldt een vergunningseis. De beleggingsdiensten
die zij verlenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor,
vallen in beginsel volledig onder de Wft. Het bijkantoor
dient aan dezelfde regels te voldoen als de regels die van
toepassing zijn op een beleggingsonderneming met zetel in
Nederland. Dit betekent dat deze bijkantoren ook aangesloten moeten zijn bij het in Nederland erkende Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Voor bijkantoren
in Nederland van beleggingsondernemingen met zetel in
een andere lidstaat gelden de gedragsregels, zoals informatieverplichtingen aan beleggers en de geschiktheid- en
passendheidstoets. De organisatorische eisen zoals regels
omtrent de samenstelling van het bestuur en de bedrijfsvoering worden vastgesteld door de lidstaat van herkomst.
Dit betekent dat beleggingsondernemingen met zetel in een
lidstaat (en de bijkantoren van die beleggingsonderneming)
zijn aangesloten bij een geschilleninstantie in de lidstaat
van herkomst. Indien een belegger bij KiFiD een klacht
indient over een beleggingsdienst verleent vanuit een
bijkantoor in Nederland zal door KiFiD worden doorverwezen naar de bevoegde geschilleninstantie van de lidstaat
waar de beleggingsonderneming haar zetel heeft. KiFiD is
aangesloten bij een Europees netwerk van geschilleninstanties uit 25 lidstaten (FIN-NET), in het kader waarvan
hierover afspraken zijn gemaakt.
Handelingen II, 2016-2017, nr. 101, nr 26, 12 sept. 2017
Minister Dijsselbloem: Dan de derde landen. Daar hebben
mevrouw De Vries, de heer Ronnes en de heer Van Dijck
over gesproken. Dit gaat over de equivalentiebeslissing die
de Europese Commissie neemt met betrekking tot derde
landen. Dat betekent: als de Europese Commissie zegt dat
landen een vergelijkbaarregime hebben, dan accepteren
we dat met zijn allen en dan gelden bepaalde eisen dus
niet. We accepteren dan het feit dat ze in die landen zijn
gereguleerd en onder toezicht staan. Dat geldt voor de drie
landen die zijn genoemd: Australië, de VS en Zwitserland.
Voor andere landen kan een lidstaat met betrekking tot
personen uit dat derde land die in die lidstaat beleggingsdiensten willen verlenen of beleggingsactiviteiten willen
verrichten, een eigen, nationaal derde landen beleid voeren.
Nu is het probleem dat wordt aangekaart de concurrentieslag. We moeten er dus wel kritisch naar kijken dat andere
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landen, met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, een
ruimer nationaal derde landen beleid hebben dan Nederland met betrekking tot handelaren voor eigen rekening uit
derde landen. Dat betekent dat we gewoon het risico lopen
dat deze handelaren zich verplaatsen en zich gaan vestigen ineen ander land. Daar schieten wij nog steeds niks
mee op, want ze zijn dan niet zo streng gereguleerd als wij
in Nederland zouden willen. In die zin is ons beleid dan niet
effectief. Daarom hebben we, na overleg met de toezichthouders, besloten om ons nationale derde landen beleid
aan te passen zodat het beter aansluit bij dat van Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk. Dat doen we bij ministeriële
regeling, dus daar is geen amendement voor nodig, zeg ik
tegen de heer Van Dijck.
Wel hoop ik zeer dat de nationale toezichthouders op het
terrein van financiële markten, natuurlijk onder leiding van
ESMA, de komende jaren heel veel zullen gaan doen aan
het creëren van een gelijk speelveld. Want als landen op tal
van punten toch uiteen gaan lopen, dan krijg je dit soortdiscussies en dan halen we ons eigen beleid onderuit. In dit
geval vinden we dat verantwoord, dus in dit geval zullen we
ons beleid laten aansluiten bij dat van Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat personen uit derde
landen die in Nederland uitsluitend met eigen kapitaal
handelen, dus handelaren voor eigen rekening, en die
geenbijkantoren in andere lidstaten hebben, niet behoeven
te beschikken over op grond van de Wet op het financieel
toezicht verleende vergunningen. Op deze personen wordt
in Nederland evenmin doorlopend toezicht uitgeoefend. Dit
alles zal worden geregeld bij ministeriële regeling. Het
concept voor deze aanpassing zal nog openbaar worden
geconsulteerd, zodat marktpartijen ook in de gelegenheid
zijn om daarop inhoudelijk te reageren.
De heer Tony van Dijck (PVV): Ik ken de situatie in Spanje
en in Frankrijk niet zo goed. De minister zegt nu: ik ga er bij
ministeriële beschikking voorzorgen dat we meer aansluiten bij die landen. Kan de minister iets meer vertellen over
hoe die landen het geregeld hebben? En geldt dit voor alle
derde landen of voorbepaalde derde landen? Of sluit hij
aan bij de derde landen die Frankrijk heeft en worden dat
straks ook de Nederlandse derde landen?
Minister Dijsselbloem: Het gaat niet zozeer om een selectie
van derde landen. Het gaat om een aantal criteria die gelden voor personen uit derde landen, nog even los van de
vraag uit welk derde land zij komen. Het gaat bijvoorbeeld
om personen die in Nederland uitsluitend handelen voor
eigen rekening en diegeen gebruikmaken van een in MiFID
II opgenomen generieke uitzondering, want dan waren ze
daar al van vrijgesteld. Het gaat om personen uit derde
landen waarover de Europese Commissie uiteraard geen
equivalentiebeslissing heeft genomen. En het gaat om
personen uit derde landen die handelen met of door middel
van een vergunninghoudende persoon. Dat is wel een
criterium dat geldt. Dat geldt ook in de andere landen. Daar
hebben we geen keuze in.
Het gaat dus ook om personen uit derde landen die geen
bijkantoor in een aan andere lidstaat hebben. Dat sluit zeer
nauw aan, bijna letterlijk, bij de invulling die bijvoorbeeld
het VK hanteert. Als dat niet zo is, zal vanuit de sector wel
gegild worden.
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De heer Tony van Dijck (PVV): Oké. Het geldt dus voor alle
personen uit alle derde landen die voor eigen rekening
beleggen. Maar mijn amendement gaat veel meer over de
verplichting om een bijkantoor te openen in Nederland als
je diensten aanbiedt aan de niet-professionele beleggers.
Minister Dijsselbloem: De verplichting om een bijkantoor te
openen of aan te houden komt te vervallen voor personen
uit derde landen die in Nederland voor eigen rekening
handelen en voorpersonen uit derde landen die in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Terwijl we
deze wijziging in consultatie bekendmaken, kunnen we het
beste ook gewoon een brief sturen aan de Kamer om uit te
leggen wat we doen. Ik hoop dat de Kamer die dan voor
kennisgeving aanneemt en het afwacht.
De voorzitter: Voor de heer Van Dijck is dit wel het moment
om een amendement in te dienen. Ik zal hem vragen wat
hij van dit voorstel vindt.
De heer Tony van Dijck (PVV): Mijn amendement gaat over
het aanbieden van diensten aan de niet-professionele
beleggers. Zo staat het namelijk ook in deze wet opgenomen. De wetswijziging bewerkstelligt dat je kunt volstaan
met een contactpersoon in Nederland als je diensten aanbiedt aan de professionele belegger.
Voor het aanbieden van diensten aan de niet-professionele
belegger vanuit een derde land ben je verplicht een bijkantoor te hebben. Er staat zelfs een hele berekening bij. Een
bijkantoor oprichten kost €50.000. Twee mannetjes in
dienstkosten €12.500 per jaar aan operationele kosten. Ik
wil maar aangeven dat de minister dat hele traject niet wil
elimineren volgens mij, terwijl ik dat wel bedoel.
Minister Dijsselbloem: Aha. Ik heb het amendement niet.
De heer Van Dijck zegt blijkbaar dat ook het verlenen van
diensten aan retail beleggers niet meer gekoppeld mag
worden aan de eis van een bijkantoor in Nederland. Dat
gaat inderdaad verder dan mijn oogmerk. Dan moeten we,
het denk ik, als volgt doen. We moeten precies weten van
elkaar wat we gaan doen. Om duidelijk te maken wat ik ga
doen, zal ik voor de stemmingen een brief sturen. Dan kan
hij alsnog beslissen of hij zijn amendement in stemming wil
brengen. In die brief zullen wij uitschrijven wat het betekent.
Het amendement van de heer Van Dijck gaat dan nog
verder en betreft mensen die vanuit een derde land beleggingsdiensten aanbieden aan retail beleggers. Ik zeg het zo
indringend omdat ik hoop dat hij er zelf ook nog over na
gaat denken of hij dit echt beoogt, want daar zitten soms
typetjes bij aan wie je gewone kleine beleggers niet bloot
wilt stellen. Ik zou hen toch wel graag onder die bijkantoorverplichting hebben en dus onder doorlopend toezicht
houden van Nederlandse toezichthouders.
De voorzitter: Uw voorstel is, denk ik, wel goed. De heer
Van Dijck komt met zijn amendement en de minister komt
voor de stemmingen met een brief. Dan is helder waarover
het precies gaat. Gaat u verder, minister.
Minister Dijsselbloem: We zetten in onze brief wat mijn
intentie is en ik zal commentaar geven op het amendement. Hopelijk komen we dan op hetzelfde punt uit. […]
De heer Ronnes (CDA): Voorzitter. Ik houd het kort. Allereerst dank ik de minister voor de beantwoording in eerste
termijn. Met name het zorgpunt op het derde landen beleid
was voor ons een twijfel punt bij het voorliggende wetge-
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vingsstuk. Maar met zijn beantwoording heeft de minister
die zorg weg kunnennemen. Hij gaat er in ieder geval via
een ministeriële regeling voor zorgen dat aan het level
playing field gestalte wordt gegeven. […]
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Voorzitter. Allereerst dank
ik de minister voor de duidelijkheid en de proportionaliteit,
maar ook voor de aanpak van de derde landen en de vrijstellingen. Ik denk dat dit een verbetering gaat worden,
maar we wachten de brief van de minister daarover af. […]
De heer Tony van Dijck (PVV): Voorzitter. Mijn amendement is nog niet helemaal klaar. Maar ik begrijp niet waarom het nodig is dat aanbieders van beleggingsdiensten en
niet-professionele beleggers uit derde landen hier in Nederland verplicht worden om een bijkantoor te openen. Dat
was tot nu toe ook niet het geval, maar opeens is het
hoogst noodzakelijk ter bescherming van de retail belegger.
Ik denk dat je juist de retail beleggereen hoop keuzemogelijkheden ontneemt door tegen al deze beleggingsinstellingen te zeggen: ga maar een deurtje verder, want in Nederland word je op kosten gejaagd meteen bijkantoor. Bovendien is dit een nationale kop, wat we niet moeten willen.
Dus vandaar mijn amendement. Ik hoor graag waarom de
retail belegger erbij gebaat is als hier een bijkantoor is
gevestigd. Dan zou namelijk tot op heden een gigantisch
hiaat hebben bestaan voor al die beleggingsondernemingen uit derde landen die nu geen bijkantoor hebben en die
al die jaren wel de retail beleggers hebben bediend. […]
Minister Dijsselbloem: De heer Van Dijck heeft een amendement ingediend. Hij maakt grote bezwaren tegen een
nationale kop. Misschien even een opmerking, want deze
discussie hebben we volgens mij weleens vaker gehad. Ik
ben niet zo geïnteresseerd in nationale koppen en goldplating. Het is ook niet mijn beleid om dat altijd te vermijden. Soms kan dat gewoon heel zinvol zijn. Dat we er dan
een kritisch debat over hebben, besef ik zeer. Op heel veel
terreinen in Europese wetgeving moet de lidstaat gewoon
zelf een beslissing nemen, is het gewoon een nationale
bevoegdheid. Dan ga je linksaf, rechtsaf of door het midden. Maar het zou heel onverstandig zijn om als Nederlands parlement te zeggen: zodra we nationaal de ruimte
hebben, kiezen we altijd de minimum-variant. Het kan gaan
om milieuwetgeving of bescherming van arbeidsomstandigheden en het kan gaan om de financiële sector: zodra er
iets wordt overgelaten aan de lidstaat, zal Nederland altijd
het minimale doen. Dat zou absoluut niet mijn beleidslijn
zijn. In die zin zijn we het dus echt oneens.
Wat is hier aan de hand? Waarom die bijkantoorverplichting als het gaat om niet-professionele beleggers? Dat is
omdat wij willen dat alle gedragsvoorschriften ook echt van
toepassing zijn. In principe waren tot nu toe mensen die
vanuit derde landen beleggingsproducten aanboden aan
niet-professionele beleggers in Nederland al vergunningplichtig, maar zij hoefden niet per se een bijkantoor te
hebben. De bijkantoorverplichting betekent gewoon dat het
toezicht meer bevoegdheden heeft en dat ook alle gedragsvoorschriften voor dat bijkantoor en voor wat vanuit
dat bijkantoor wordt aangeboden volledig kunnen gelden.
In die zin is het inderdaad een verzwaring ten opzichte van
de situatie die we nu hebben. Dat vinden wij belangrijk. Er
is te veel rommel op de markt. Er wordt mensen te veel
troep aangeboden. Ik ken de PVV. Zij staat als eerste op
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om, als retail beleggers weer eens een poot is uitgedraaid
door een oplichter, daar vragen over te stellen. Ik wil graag
dat de retail beleggers gewoon netjes worden bediend,
vanuit dat bijkantoor. En als een bedrijf uit een derde land
dat niet wil, dan niet. Dan beschermen wij onze retail klant.
Kamerstuk 34.583, nr. 11
Derdelandenbeleid en de bijkantoorverplichting
Het lid Tony van Dijck (PVV) heeft aandacht gevraagd voor
de in het wetsvoorstel opgenomen bijkantoorverplichting en
heeft het voornemen uitgesproken om een amendement in
te dienen dat ertoe strekt de bijkantoorverplichting te
schrappen (Kamerstuk 34 583, nr. 10). MiFID II en MiFIR
introduceren een geharmoniseerd derdelandenbeleid voor
het in de EU/EER verlenen van beleggingsdiensten aan
professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen (IATPs), zoals banken en verzekeraars, of het in de
EU/EER verrichten van beleggingsactiviteiten.
Een belangrijk element van dit geharmoniseerde derdelandenbeleid is de bevoegdheid van de Europese Commissie
om met betrekking tot een bepaald derde land een equivalentiebeslissing te nemen. Indien een dergelijke beslissing
wordt genomen, wordt het juridische kader en het toezichten handhavingskader van het derde land geacht gelijkwaardig te zijn aan dat van MiFID II. Zolang de Europese
Commissie geen gebruik heeft gemaakt van die hiervoor
bedoelde bevoegdheid, zullen lidstaten met betrekking tot
derde landen een “eigen” (nationaal) derdelandenbeleid
voeren.
Tijdens het implementatietraject is gebleken dat enkele
lidstaten, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk,
voornemens zijn een minder stringent (nationaal) derdelandenbeleid te voeren dan Nederland zich heeft voorgenomen. Dit minder stringente beleid ziet met name op ondernemingen met zetel in een derde land die in die lidstaten
uitsluitend (met hun eigen kapitaal) voor eigen rekening
handelen. Op grond van het voorgenomen Nederlandse
derdelandenbeleid dienen in een derde land gevestigde
personen die voornemens zijn in Nederland voor eigen
rekening te handelen over een ingevolge de Wft verleende
vergunning te beschikken.347 Voorts zal op die personen in
Nederland doorlopend toezicht worden uitgeoefend. Om te
voorkomen dat die personen vanwege deze eisen niet of
niet meer in Nederland zullen handelen, waardoor het
voorgenomen Nederlandse derdelanden regime ineffectief
wordt, zal in samenspraak met de AFM een vrijstellingsregeling worden uitgewerkt die nauw aansluit bij de vrijstelling
voor handelaren voor eigen rekening met zetel in een
derde land zoals die in de hiervoor bedoelde (andere)
lidstaten zal gelden. Het concept van de ministeriële regeling waarin de vrijstelling wordt opgenomen, zal openbaar
worden geconsulteerd.
Het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) introduceert een verplichting om een bijkantoor in Nederland te
vestigen voor beleggingsondernemingen met zetel in een
staat die geen lidstaat is en die voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen.2 Deze verplichting
347

Kamerstuk 34 583, nr. 2, p. 13.
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ziet niet op beleggingsondernemingen met zetel in een
staat die geen lidstaat is die voornemens zijn in Nederland
uitsluitend beleggingsactiviteiten te verrichten, zoals het
handelen voor eigen rekening.
Bij nota van wijziging is het voorgestelde artikel 2:99a,
eerste lid, aanhef, Wft gewijzigd.348 Die wijziging heeft tot
gevolg dat de hiervoor beschreven verplichting om een
bijkantoor in Nederland te vestigen alleen nog geldt voor
beleggingsondernemingen uit een derde land die voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan
niet-professionele beleggers en zogenoemde opt-up professionele beleggers349. Dit toepassingsbereik van de
bijkantoorverplichting is in lijn met de in artikel 39, tweede
lid, van MiFID II neergelegde lidstaatoptie.
De nota van wijziging bevat tevens een (nieuw) artikel
2:99b van de Wft. Dat artikel ziet op beleggingsondernemingen met zetel in een derde land die voornemens zijn in
Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen aan
per se professionele beleggers of IATPs. Op grond van
artikel 2:99b geldt voor dergelijke beleggingsondernemingen geen verplichting om een bijkantoor in Nederland te
vestigen. Wel moeten zij beschikken over een contactpersoon met adres in Nederland. Dit vereiste waarborgt dat
het gegevensverkeer tussen de AFM en DNB en de in
derde landen gevestigde beleggingsondernemingen op
ordelijke en efficiënte wijze kan plaatsvinden. Dit contactpersoonvereiste bewerkstelligt verder dat de toezichthouders via de contactpersoon op rechtsgeldige wijze mededelingen kunnen doen aan de in een derde land gevestigde
beleggingsonderneming.
Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat de in
het voorgestelde artikel 2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wft opgenomen bijkantoorverplichting nog
uitsluitend geldt voor in derde landen gevestigde beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten
verlenen aan niet-professionele beleggers of opt-up professionele beleggers. De bijkantoorverplichting is van belang,
omdat deze bewerkstelligt dat MiFID II (met inbegrip van de
daarin opgenomen voorschriften ter bescherming van de
belangen van beleggers) volledig van toepassing is op de
door deze beleggingsondernemingen uit derde landen in
Nederland verleende beleggingsdiensten. Artikel 1, eerste
lid, van MiFID II bepaalt namelijk dat MiFID II van toepassing is op beleggingsondernemingen uit derde landen die
beleggingsdiensten verlenen “via de vestiging van een
bijkantoor in de Unie”. Met andere woorden, indien een
beleggingsonderneming met zetel in een derde land geen
bijkantoor in Nederland of in een andere lidstaat heeft
gevestigd, valt die beleggingsonderneming buiten het
toepassingsbereik van MiFID II. Gelet op bovenstaande
vind ik het voornemen van het lid Tony van Dijck (PVV) om
bij amendement de bijkantoorverplichting te schrappen
onwenselijk en ontraad ik een eventueel amendement met
een dergelijke strekking.
Overigens is aan de bijkantoorverplichting ook een voordeel verbonden voor beleggingsondernemingen uit derde
348
349
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Opt-up professionele beleggers zijn niet-professionele beleggers die hebben aangegeven dat zij willen worden aangemerkt als professionele beleggers.
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landen. Een dergelijke beleggingsonderneming die een
bijkantoor vestigt in Nederland zal ook over een ingevolge
de Wft verleende vergunning dienen te beschikken. Aan die
vergunning is een zogenoemd “Europees paspoort” verbonden. Op basis van dat paspoort kan de betreffende
beleggingsonderneming (nadat zij een notificatieprocedure
heeft doorlopen) haar bedrijf in alle andere lidstaten uitoefenen.
Ten slotte wordt verwezen naar de zogenoemde “own
initiative test” die is neergelegd in artikel 42 van MiFID II en
die is verwerkt in het voorgestelde artikel 1:19c van de Wft.
Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de Wft, met uitzondering
van enkele hoofdstukken van het Deel Gedragstoezicht
financiële markten van de Wft, niet van toepassing is op in
derde landen gevestigde beleggingsondernemingen, die
uitsluitend op initiatief van een cliënt met zetel of woonplaats in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan die
cliënt. Dit betekent onder meer dat de bijkantoorverplichting
niet geldt, indien aan een in Nederland woonachtige nietprofessionele belegger beleggingsdiensten worden verleend, indien die beleggingsdiensten uitsluitend op initiatief
van die niet-professionele belegger worden verleend.
Artikel 2:99b
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning aan een beleggingsonderneming met zetel in een
staat die geen lidstaat is die in Nederland
uitsluitend beleggingsdiensten verleent
aan professionele beleggers als bedoeld
in bijlage II, afdeling I, van de richtlijn
markten voor financiële instrumenten
2014 of in aanmerking komende tegenpartijen, indien de beleggingsonderneming
voldoet aan het bepaalde ingevolge artikel
2:99, eerste lid, eerste volzin, onderdelen
a, c, d, e en g tot en met j en l, en zij tevens een persoon met adres in Nederland
als haar vertegenwoordiger aanstelt:
a. via wie de toezichthouder gegevens en
inlichtingen kan uitwisselen met de beleggingsonderneming;
b. waaraan rechtsgeldig mededelingen
kunnen worden gedaan.
2. De beleggingsonderneming overlegt op
verzoek van de toezichthouder een verslag over de door haar in Nederland verleende beleggingsdiensten.
3. Artikel 2:99a, tweede en derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot:
a. de wijze waarop de vertegenwoordiger
het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, naleeft; en
b. de vorm en inhoud van het verslag, bedoeld in het tweede lid.
Kamerstuk 34.583, nr .7
De voorliggende nota van wijziging wijzigt enige onderde-
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len van het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014.350 Ten eerste strekt
de nota van wijziging ertoe uitvoering te geven aan de in de
nota naar aanleiding van het verslag aangekondigde wijziging van het wetsvoorstel waardoor wordt bewerkstelligd
dat beleggingsondernemingen met zetel in een staat die
geen lidstaat is en die voornemens zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen aan professionele
beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen geen
bijkantoor in Nederland behoeven te vestigen. 351 Wel dienen zij over een vertegenwoordiger (contactpersoon) met
adres in Nederland te beschikken met het oog op de uitwisseling van gegevens en inlichtingen met de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank
(DNB).
Artikel 2:99b van de Wft dat de artikelen 39 tot en met 41
van MiFID II verwerkt, ziet op beleggingsondernemingen
met zetel in een staat die geen lidstaat is die voornemens
zijn in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen
aan professionele beleggers als bedoeld in bijlage II, afdeling I, van MiFID II (per se professionele beleggers) of in
aanmerking komende tegenpartijen. Deze beleggingsondernemingen zijn onderworpen aan de vergunningplicht
van artikel 2:96 van de Wft. De toepasselijke vergunningeisen zijn opgenomen in het eerste en derde lid van artikel
2:99b. Voor deze beleggingsondernemingen geldt geen
verplichting om in Nederland een bijkantoor te vestigen
(vergelijk artikel 2:99a, eerste lid, aanhef en onderdeel a).
Wel dienen zij op grond van artikel 2:99b, eerste lid, een
vertegenwoordiger (of contactpersoon) met adres in Nederland aan te stellen. De aanstelling van een dergelijke vertegenwoordiger bevordert de ordelijke en efficiënte uitwisseling van gegevens en inlichtingen tussen de (in een
derde land gevestigde) beleggingsonderneming en de AFM
of DNB.352 Voorts kunnen beide toezichthouders via de
hiervoor bedoelde vertegenwoordiger rechtsgeldig mededelingen doen aan de betrokken beleggingsonderneming.
Artikel 2:99b, vierde lid, aanhef en onderdeel b, bevat een
wettelijke grondslag om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot de wijze waarop de vertegenwoordiger in het
kader van de uitwisseling van gegevens tussen de beleggingsonderneming (die hij vertegenwoordigt) en de toezichthouders dient op te treden.
Het tweede lid van artikel 2:99b bepaalt dat een beleggingsonderneming een verslag van de door haar in Nederland verleende beleggingsdiensten dient te overleggen aan
de toezichthouder, indien deze daarom verzoekt. Artikel
2:99b, vierde lid, aanhef en onderdeel b, bevat een wettelijke grondslag om bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot
de vorm en inhoud van het verslag.

§ 2.2.12.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten
Artikel 2:100
1. Indien de Autoriteit Financiële Markten
een mededeling van het voornemen van
een beleggingsonderneming met zetel in
een andere lidstaat tot het verlenen van
beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel
van het verrichten van diensten naar Nederland heeft ontvangen van een toezichthoudende instantie van een andere
lidstaat, doet zij van deze ontvangst onverwijld mededeling aan de betrokken beleggingsonderneming,
2. De Autoriteit Financiële Markten kan onmiddellijk na ontvangst van de mededeling, of indien het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten vanuit een bijkantoor betreft, binnen twee maanden na ontvangst
van de mededeling de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat berichten
welke voorwaarden om redenen van algemeen belang door de beleggingsonderneming in acht moeten worden genomen
bij het verlenen van beleggingsdiensten of
verrichten van beleggingsactiviteiten in
Nederland. De Autoriteit Financiële Markten zendt hiervan een afschrift aan de beleggingsonderneming.
3. Indien een beleggingsonderneming als
bedoeld in het eerste lid het voornemen
heeft beleggingsdiensten te verlenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor 353
door middel van een in Nederland gevestigde verbonden agent die onder haar verantwoordelijkheid en voor haar rekening
optreedt, is het bepaalde in deze wet ten
aanzien van een bijkantoor van beleggingsondernemingen van overeenkomstige toepassing op de verbonden agent.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het mededelen van gegevens door de
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat aan de
AFM, in gevallen waarin een beleggingsonderneming de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst
haar voornemen met betrekking tot het verlenen van financiële diensten vanuit een bijkantoor in Nederland of het
verrichten van diensten naar Nederland kenbaar heeft
gemaakt. De AFM kan voorwaarden kenbaar maken die de
353

350
351
352

Kamerstuk 34.583, nrs. 1-3.
Kamerstuk 34.583, nr. 6, p. 3.
Kamerstuk 34.583, nr. 6, p. 3.
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Artikel I, onderdeel AA van de Wet implementatie richtlijn
markten voor financiële instrumenten 2014 (Stb. 2017, nr.
512) tracht de zinsnede “vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor” te schrappen, maar slaagt daar niet in omdat de zinsnede die geschrpat wordt luidt “vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of” en het woord ”of” niet in de bepaling
voorkomt.
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financiële onderneming in acht moet nemen bij het uitoefenen van haar activiteiten in Nederland. Indien het om
dienstverlening vanuit een bijkantoor gaat, heeft de AFM
hiervoor een termijn van twee maanden. De AFM bericht
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat in
voorkomend geval welke voorwaarden worden gesteld.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Artikel 2:100, derde en vierde lid, van de Wft strekt ter
uitvoering van de artikelen 31, tweede lid, tweede alinea en
32, tweede lid, tweede alinea, van de MiFID. Op grond van
deze bepalingen kan de AFM een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat verzoeken om binnen een redelijke termijn de identiteitsgegevens mee te delen van de
verbonden agenten die onder verantwoordelijkheid en voor
rekening van de beleggingsonderneming zullen optreden,
en deze gegevens openbaar te maken.
Het derde lid is van toepassing op een beleggingsonderneming die voornemens is beleggingsdiensten te verlenen
of beleggingsactiviteiten te verrichten door middel van
dienstverrichting naar Nederland. Ingevolge het vierde lid
zijn de bepalingen in de Wft ten aanzien van een bijkantoor
van overeenkomstige toepassing op de verbonden agent,
indien een beleggingsonderneming met zetel in een andere
lidstaat het voornemen heeft beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten door middel van
een in Nederland gelegen bijkantoor.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:100, derde lid, komt te vervallen. Artikel 2:100,
derde lid, (nieuw) verwerkt artikel 35, tweede lid, laatste
volzin, van MiFID II. Op grond van MiFID II zijn de artikelen
die van toepassing zijn op een bijkantoor eveneens van
toepassing op een verbonden agent die in een andere
lidstaat is gevestigd. Het is daarbij niet relevant of de desbetreffende beleggingsonderneming in die andere lidstaat
ook een bijkantoor heeft.
Artikel 2:101
1. Een beleggingsonderneming met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor verlenen van beleggingsdiensten of
verrichten van beleggingsactiviteiten twee
maanden na de mededeling van de toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat, bedoeld in artikel 2:100, eerste
lid, of onmiddellijk na ontvangst van het
bericht, bedoeld in artikel 2:100, tweede
lid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
beleggingsondernemingen met zetel in
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een andere lidstaat, voorzover het aan hen
ingevolge afdeling 2.2.1 of 3.4.1 is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of
beleggingsactiviteiten te verrichten vanuit
een in Nederland gelegen bijkantoor.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
beleggingsondernemingen die hebben
voldaan aan artikel 2:71, eerste lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 7, tweede lid,
onderdeel j, van de Wte 1995 gedeeltelijk overgenomen.
Het bepaalde in het eerste lid vloeit voort uit artikel 14 van
de richtlijn beleggingsdiensten.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Artikel 2:102
1. Een beleggingsonderneming met zetel in
een andere lidstaat kan overgaan tot het
door middel van het verrichten van diensten naar Nederland verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten na de mededeling van de
toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat, bedoeld in artikel 2:100, eerste
lid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
beleggingsondernemingen met zetel in
een andere lidstaat voorzover het aan hen
ingevolge afdeling 2.2.2 of 3.4.1 is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of
beleggingsactiviteiten te verrichten door
middel van het verrichten van diensten
naar Nederland.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 7, tweede lid,
onderdeel i, van de Wte 1995 gedeeltelijk overgenomen.
Het bepaalde in het eerste lid vloeit voort uit artikel 14 van
de richtlijn beleggingsdiensten.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Artikel 2:102a
De artikelen 2:100, eerste en tweede lid, en
2:102, eerste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing op beleggingsondernemingen
met zetel in een staat waarvan de wetgeving
en het toezicht als gelijkwaardig zijn erkend
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door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 47, eerste lid, van de
verordening markten voor financiële instrumenten en met bijkantoor gelegen in een
andere lidstaat waaraan een vergunning als
bedoeld in artikel 39 van de richtlijn markten
voor financiële instrumenten 2014 is verleend
door de toezichthoudende instantie van die
lidstaat, die voornemens zijn voor de eerste
maal vanuit dat bijkantoor door middel van
het verrichten van diensten naar Nederland
beleggingsdiensten te verlenen aan of beleggingsactiviteiten te verrichten voor in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers in de zin van bijlage II, afdeling I, van de richtlijn markten voor financiële
instrumenten 2014.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:102a verwerkt artikel 47, derde lid, van de verordening. Op grond van het laatstgenoemde artikel kan een
beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen
lidstaat is en ten aanzien waarvan de wetgeving en het
toezicht als gelijkwaardig zijn erkend door de Europese
Commissie en die een bijkantoor heeft gevestigd in een
lidstaat in overeenstemming met de voorschriften die voortvloeien uit artikel 39 van MiFID II, beleggingsdiensten
verlenen aan of beleggingsactiviteiten verrichten voor in
aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers in de zin van bijlage II, afdeling I, van MiFID II in andere lidstaten zonder dat het nodig is in die andere lidstaten
een bijkantoor te vestigen. In artikel 2:102a wordt de in de
artikelen 2:100 en 2:102 neergelegde notificatieprocedure,
die geldt voor het verrichten van diensten naar Nederland
vanuit een andere lidstaat, van overeenkomstige toepassing verklaard.
Door de NVB zijn ook vragen gesteld over de verhouding
tussen het voorgestelde artikel 2:102a en artikel 46, vierde
lid, van de verordening. Artikel 2:102a verwerkt artikel 47,
derde lid, van de verordening. De notificatieprocedure voor
dienstverrichting naar Nederland vanuit een andere lidstaat
wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en ten aanzien waarvan de wetgeving en het toezicht als gelijkwaardig is erkend door de Europese Commissie, indien deze beleggingsondernemingen een bijkantoor hebben gevestigd in een lidstaat in overeenstemming
met artikel 39 van MiFID II en voornemens zijn in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan of beleggingsactiviteiten te verrichten voor in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers in de zin van bijlage II,
afdeling I, van MiFID II. Op grond van de verordening kunnen deze beleggingsondernemingen zonder vergunning
van de AFM en zonder inschrijving bij ESMA overeenkomstig artikel 46, vierde lid, van de verordening, beleggingdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in
Nederland. Voor het verlenen van beleggingsdiensten of
het verrichten van beleggingsactiviteiten vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor naar een andere lidstaat
wordt verwezen naar artikel 2:129a.
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Artikel 2:103
Het is een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:98, tweede lid, niet toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten indien die
financiële diensten niet worden vermeld in de
mededeling, bedoeld in artikel 2:100, eerste
lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt het bepaalde in artikel 7, derde lid, van
de Wte 1995 overgenomen.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Artikel 2:103a
1. Een beleggingsonderneming waaraan een
vergunning als bedoeld in artikel 2:96 is
verleend voor het exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit of een multilaterale handelsfaciliteit of een marktexploitant aan wie het ingevolge de vergunning, bedoeld in artikel 5:26, is toegestaan
een georganiseerde handelsfaciliteit of
een multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren en die voornemens is om in een
andere lidstaat voorzieningen te treffen
waardoor in die lidstaat gevestigde gebruikers, deelnemers of leden toegang
krijgen tot deze georganiseerde handelsfaciliteit of multilaterale handelsfaciliteit
en daarop kunnen handelen, deelt dit
voornemen aan de Autoriteit Financiële
Markten mede. De Autoriteit Financiële
Markten verstrekt deze informatie binnen
een maand na ontvangst aan de relevante
toezichthoudende instantie van de desbetreffende lidstaat.
2. De Autoriteit Financiële Markten deelt, op
verzoek van de toezichthoudende instantie van de in het eerste lid bedoelde lidstaat onverwijld de identiteitsgegevens
mee van de leden van of deelnemers aan
de georganiseerde handelsfaciliteit of
multilaterale handelsfaciliteit.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Op grond van de MiFID mogen lidstaten geen aanvullende
wettelijke of bestuursrechtelijke eisen stellen aan beleggingsondernemingen uit andere lidstaten die een MTF
exploiteren en moeten zij deze beleggingsondernemingen

278

marktoegang
de mogelijkheid bieden om op hun grondgebied die voorzieningen te installeren waardoor de op hun grondgebied
gevestigde deelnemers of gebruikers op afstand toegang
krijgen tot en gebruik kunnen maken van de systemen van
deze MTF’s. Aangezien een marktexploitant die een MTF
exploiteert een beleggingsactiviteit verricht, is deze een
beleggingsonderneming en hoeft de marktexploitant niet
apart genoemd te worden in dit artikel.
Het eerste lid van artikel 2:103a verwerkt artikel 31, zesde
lid, eerste alinea, van de MiFID. Op grond van de MiFID is
een beleggingsonderneming die een MTF exploiteert verplicht de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst
mede te delen in welke lidstaat zij voornemens is voorzieningen te installeren. De lidstaat van herkomst deelt deze
informatie binnen een maand na ontvangst van de gegevens mee aan de lidstaat waar de MTF voornemens is
dergelijke voorzieningen te treffen.
Het tweede lid van artikel 2:103a verwerkt artikel 31, zesde
lid, tweede alinea, van de MiFID. Op grond van de MiFID is
de lidstaat van herkomst verplicht om de lidstaat van ontvangst op diens verzoek binnen een redelijke termijn de
identiteitsgegevens van de leden of deelnemers van de in
die lidstaten gevestigde MTF mee te delen.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:103a verwerkt artikel 34, zevende lid, van MiFID II.
Artikel 2:103a, eerste lid, bepaalt dat een beleggingsonderneming die een MTF exploiteert en die voornemens is om
in een andere lidstaat voorzieningen te treffen waardoor in
de lidstaat gevestigde gebruikers, deelnemers of leden
toegang krijgen tot deze MTF verplicht zijn een dergelijk
voornemen mede te delen aan de AFM. Het eerste lid van
artikel 2:103a wordt zodanig gewijzigd dat een beleggingsonderneming die een OTF exploiteert eveneens verplicht is
een voornemen om in een andere lidstaat dergelijke voorzieningen te treffen aan de AFM mede te delen. Het eerste
lid is ook van toepassing op een exploitant van een gereglementeerde markt die een OTF of MTF in Nederland
exploiteert. Voorts wordt in artikel 2:103a, eerste lid, een
verwijzing opgenomen naar de «gebruikers» van een OTF
of MTF. Onder gebruikers van dergelijke voorzieningen
moeten, op grond van overweging 16 van de preambule
van MiFID II, worden verstaan personen die uitsluitend
langs directe elektronische weg toegang hebben tot handelsplatformen. Personen die toegang hebben tot gereglementeerde markten of MTFs worden leden of deelnemers
genoemd, waarbij beide termen door elkaar kunnen worden
gebruikt.
Artikel 2:103a, tweede lid, bepaalt, conform artikel 34,
zevende lid, van MiFID II, dat de AFM onverwijld aan de
toezichthoudende instantie van de relevante lidstaat de
identiteitsgegevens dient mede te delen van de leden of
deelnemers aan de OTF of MTF.
Kamerstuk 34.583, nr .7
Artikel 2:103a verwerkt artikel 34, zevende lid, van MiFID II.
Artikel 2:103a, eerste lid, bepaalt dat een beleggingsonderneming die een MTF exploiteert en die voornemens is om
in een andere lidstaat voorzieningen te treffen waardoor in
de lidstaat gevestigde gebruikers, deelnemers of leden
toegang krijgen tot deze MTF een dergelijk voornemen
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dienen mede te delen aan de AFM. Het eerste lid van
artikel 2:103a wordt zodanig gewijzigd dat een beleggingsonderneming die een OTF exploiteert eveneens aan de
AFM dient mede te delen dat zij voornemens is om in een
andere lidstaat dergelijke voorzieningen te treffen. Hetzelfde geldt voor een exploitant van een gereglementeerde
markt aan wie het ingevolge de vergunning, bedoeld in
artikel 5:26, is toegestaan een OTF of een MTF te exploiteren.
Artikel 2:103b
Een beheerder van een beleggingsinstelling
met zetel in een andere lidstaat kan overgaan
tot het vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten
van diensten naar Nederland verrichten of
verlenen van de in artikel 6, vierde lid, van de
richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen bedoelde activiteiten of
diensten, nadat de Autoriteit Financiële Markten overeenkomstig de procedure van artikel
33 van die richtlijn in kennis is gesteld van
het voornemen van de beheerder van een
beleggingsinstelling deze activiteiten of
diensten in Nederland te verrichten of te verlenen.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Het nieuwe artikel 2:103b, dat artikel 92 van MiFID II implementeert, ziet op de situatie dat een beheerder van een
beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat als
bedoeld in artikel 2:98, derde lid, van de Wft voornemens is
door middel van een bijkantoor in Nederland of door middel
van dienstverrichting naar Nederland activiteiten of diensten als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de AIFMD te
verrichten of te verlenen.
Het gaat daarbij om het beheren van individueel vermogen,
het geven van beleggingsadvies, het doorgeven en ontvangen van orders van cliënten met betrekking tot financiele instrumenten en het bewaren en administreren van
rechten van deelneming in belggingsinstellingen of icbe’s.354
Artikel 2:103b bepaalt dat een dergelijke beheerder van
een beleggingsinstelling pas kan overgaan tot het daadwerkelijk in Nederland verrichten of verlenen van de hiervoor bedoelde activiteiten of diensten nadat de AFM daarvan, overeenkomstig de notificatieprocedure van artikel 33
van de AIFMD, in kennis is gesteld.355

Afdeling 2.2.12.2a. Verlenen van datarapporteringsdiensten
Kamerstuk 34.859, nr. 8
Door een foutieve wijzigingsopdracht in artikel I, onderdeel
AE, van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 zijn de artikelen 2:103c tot en met
2:103f Wft niet in de juiste numerieke volgorde in de Wft
354
355

Vergelijk artikel 2:67a, tweede lid, van de Wft.
Vergelijk artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de
Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Stcrt. 2014, 20159).
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geplaatst. De in onderdeel Fb opgenomen wijzigingsopdracht bewerkstelligt dat de hiervoor genoemde artikelen
van de Wft alsnog in de juiste numerieke volgorde worden
geplaatst door afdeling 2.2.12a te verplaatsen en te vernummeren tot afdeling 2.2.12.2a. De vernummering van de
paragrafen 2.1.12a.1 en 2.1.12a.2 tot paragraaf 2.1.12.2a.1
respectievelijk paragraaf 2.1.12.2a.2 houdt verband met de
hiervoor bedoelde foutieve wijzigingsopdracht.

§. 2.2.12.2a.1. Vergunningplicht en eisen
Kamerstuk 34.859, nr. 8
Door een foutieve wijzigingsopdracht in artikel I, onderdeel
AE, van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 zijn de artikelen 2:103c tot en met
2:103f Wft niet in de juiste numerieke volgorde in de Wft
geplaatst. De in onderdeel Fb opgenomen wijzigingsopdracht bewerkstelligt dat de hiervoor genoemde artikelen
van de Wft alsnog in de juiste numerieke volgorde worden
geplaatst door afdeling 2.2.12a te verplaatsen en te vernummeren tot afdeling 2.2.12.2a. De vernummering van de
paragrafen 2.1.12a.1 en 2.1.12a.2 tot paragraaf 2.1.12.2a.1
respectievelijk paragraaf 2.1.12.2a.2 houdt verband met de
hiervoor bedoelde foutieve wijzigingsopdracht.
Artikel 2:103c
1. Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning datarapporteringsdiensten te verlenen.
2. De Autoriteit Financiële Markten vermeldt
in de vergunning voor welke in de definitie
van datarapporteringsdienst in artikel 1:1
onderscheiden werkzaamheden zij de
vergunning verleent.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:103c, eerste lid, van de Wft, dat 59, eerste lid, van
de MiFID II, verwerkt, introduceert een vergunningplicht
voor het in Nederland verlenen van datarapporteringsdiensten. Het eerste lid van artikel 2:103c bevat net als de
overeenkomstige bepalingen in het Deel Markttoegang
financiële ondernemingen Wft een verbodstelsel. Op grond
van dat verbod is het een ieder verboden in Nederland
datarapporteringsdiensten te verlenen, tenzij de AFM daartoe een vergunning heeft verleend.
Het tweede lid van artikel 2:103c bepaalt dat de AFM in
een door haar te verlenen vergunning voor het in Nederland verlenen van datarapporteringsdiensten moet vermelden voor welke in de definitie van datarapporteringsdienst
in artikel 1:1 van de Wft onderscheiden werkzaamheden zij
de vergunning verleent. Daarbij dient de AFM onderscheid
te maken tussen de volgende werkzaamheden: het exploiteren van een goedgekeurde publicatieregeling, het verstrekken van een consolidated tape en het exploiteren van
een goedgekeurd rapporteringsmechanisme. Artikel
2:103c, tweede lid, verwerkt artikel 60, eerste lid, van MiFID II.
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Artikel 2:103d
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in artikel 2:103c, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:
a. artikel 4:9, eerste lid, met betrekking tot
de geschiktheid van de in dat artikel
bedoelde personen;
b. artikel 4:10 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat lid bedoelde personen;
c. artikel 4:11, eerste en derde lid, met betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsvoering;
d. artikel 4:14, eerste en tweede lid, met
betrekking tot de beheerste en integere
uitoefening van het bedrijf.
2. De aanvraag van de vergunning geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In het eerste lid van artikel 2:103d zijn de eisen opgenomen
waaraan de aanvrager moet voldoen om een vergunning
als bedoeld in artikel 2:103c, eerste lid, te verkrijgen. In
artikel 2:103d, eerste lid, onderdelen a, b en c, wordt verwezen naar de artikelen 4:9, eerste lid, 4:10, eerste lid, en
4:14, eerste lid, van de Wft. Deze vergunningeisen zijn
ontleend aan het bepaalde in artikel 63, eerste en vierde
lid, van MiFID II. Artikel 2:103d, tweede lid, bepaalt welke
gegevens de aanvrager bij de vergunningaanvraag dient te
overleggen. Voorts bevat het tweede lid van artikel 2:103d
een wettelijke grondslag om bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur nadere regels te kunnen stellen met
betrekking tot de bij de vergunningaanvraag te overleggen
gegevens.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de AFM geen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de in het eerste lid van artikel
2:103d neergelegde vergunningeisen kan verlenen, omdat
de richtlijn niet in een zodanige bevoegdheid voorziet.
Kamerstuk 34.583, nr .7
In het voorgestelde artikel 2:103d, eerste lid, onderdeel b,
van de Wft wordt de verwijzing naar artikel 4:10, eerste lid,
aangepast. Artikel 4:10 bevat voorschriften met betrekking
tot de betrouwbaarheid van personen die het beleid van
onder meer datarapporteringsdienstverleners bepalen of
medebepalen (zie de in artikel I, onderdeel AX, opgenomen
wijziging van artikel 4:10, eerste lid). De aanpassing van
artikel 2:103d, eerste lid, onderdeel b, bewerkstelligt dat het
bepaalde ingevolge het tweede en derde lid van artikel 4:10
van toepassing is.
Artikel 2:103e
1. Artikel 2:103c, eerste lid, is niet van toepassing op een beleggingsonderneming
waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, is verleend voor het
exploiteren van een georganiseerde han-
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delsfaciliteit of een multilaterale handelsfaciliteit, die voornemens is datarapporteringsdiensten te verlenen, indien de beleggingsonderneming aantoont dat zal
worden voldaan aan de eisen van artikel
2:103d, eerste lid.
2. Artikel 2:103c, eerste lid, is niet van toepassing op een marktexploitant waaraan
een vergunning als bedoeld in artikel 5:26,
eerste lid, is verleend, die voornemens is
tevens datarapporteringsdiensten te verlenen, indien de marktexploitant aantoont
dat zal worden voldaan aan de eisen van
artikel 2:103d, eerste lid.
3. De vergunning, bedoeld in het eerste en
tweede lid, vermeldt voor welke in de definitie van datarapporteringsdienst in artikel 1:1 onderscheiden werkzaamheden zij
is verleend.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In artikel 2:103e, dat artikel 59, tweede lid, van MiFID II
verwerkt, zijn twee uitzonderingen op de vergunningplicht
van artikel 2:103c, eerste lid, opgenomen. Op grond van
het eerste lid van artikel 2:103e geldt de vergunningplicht
voor het in Nederland verlenen van datarapporteringsdiensten niet voor een beleggingsonderneming die beschikt
over een door de AFM verleende vergunning als bedoeld in
artikel 2:96, eerste lid, van de Wft voor het exploiteren van
een MTF of OTF, indien de beleggingsonderneming (jegens de AFM) aantoont dat zal worden voldaan aan de in
artikel 2:103d, eerste lid, neergelegde eisen. Die laatste
voorwaarde strekt tot uitvoering van de in artikel 59, tweede
lid, eerste volzin, van MiFID II opgenomen zinsnede «mits
eerst is vastgesteld dat deze deze titel naleven». Artikel
2:103c, tweede lid, regelt dat het verbod van artikel 2:103c,
eerste lid, niet van toepassing is op een marktexploitant
waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste
lid, van de Wft is verleend en die voornemens is tevens
datarapporteringsdiensten te verlenen. Ook voor een dergelijke marktexploitant geldt dat het hiervoor bedoelde
verbod alleen dan niet voor hem geldt, indien hij aantoont
dat zal worden voldaan aan de eisen genoemd in artikel
2:103d, eerste lid. De in artikel 59, tweede lid, eerste volzin,
van MiFID II opgenomen zinsnede «die een handelsplatform exploiteert» is niet verwerkt in artikel 2:103e, tweede
lid, omdat een marktexploitant per definitie een handelsplatform, een gereglementeerde markt, exploiteert. Het
derde lid van artikel 2:103e, dat de tweede volzin van artikel 59, tweede lid, implementeert, bepaalt dat een vergunning als bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel
2:103e dient te vermelden welke in de definitie van datarapporteringsdienst in artikel 1:1 van de Wft onderscheiden
diensten de (vergunninghoudende) beleggingsonderneming respectievelijk marktexploitant mag verlenen.

§. 2.2.12.2a.2. Verrichten van diensten

Kamerstuk 34.859, nr. 8
Door een foutieve wijzigingsopdracht in artikel I, onderdeel
AE, van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 zijn de artikelen 2:103c tot en met
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2:103f Wft niet in de juiste numerieke volgorde in de Wft
geplaatst. De in onderdeel Fb opgenomen wijzigingsopdracht bewerkstelligt dat de hiervoor genoemde artikelen
van de Wft alsnog in de juiste numerieke volgorde worden
geplaatst door afdeling 2.2.12a te verplaatsen en te vernummeren tot afdeling 2.2.12.2a. De vernummering van de
paragrafen 2.1.12a.1 en 2.1.12a.2 tot paragraaf 2.1.12.2a.1
respectievelijk paragraaf 2.1.12.2a.2 houdt verband met de
hiervoor bedoelde foutieve wijzigingsopdracht.
Artikel 2:103f
Artikel 2:103c, eerste lid, is niet van toepassing op:
a. een datarapporteringsdienstverlener met
zetel in een andere lidstaat die voornemens is naar Nederland datarapporteringsdiensten te verlenen, indien hij een
daartoe door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat verleende vergunning heeft;
b. een beleggingsonderneming met zetel in
een andere lidstaat waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
eerste volzin, van de richtlijn markten
voor financiële instrumenten 2014 is verleend voor het exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit of een multilaterale handelsfaciliteit, die voornemens is
naar Nederland datarapporteringsdiensten
te verlenen, voor zover het ingevolge die
vergunning is toegestaan datarapporteringsdiensten te verlenen;
c. een marktexploitant met zetel in een andere lidstaat waaraan een vergunning als
bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de
richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 is verleend, die voornemens
is naar Nederland datarapporteringsdiensten te verlenen, voor zover het ingevolge
die vergunning is toegestaan datarapporteringsdiensten te verlenen.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:103f, aanhef en onderdeel a, dat
artikel 60, tweede lid, van MiFID II implementeert, ziet op
de situatie dat een datarapporteringsdienstverlener met
zetel in een andere lidstaat voornemens is in Nederland
datarapporteringsdiensten te verlenen.
Indien deze datarapporteringsdienstverlener beschikt over
een door de toezichthoudende instantie van die andere
lidstaat verleende vergunning voor het verlenen van datarapporteringsdiensten kan hij op basis van het aan die
vergunning verbonden Europees paspoort in Nederland
datarapporteringsdiensten verlenen. Dit kan de datarapporteringsdienstverlener rechtstreeks doen door middel van
dienstverrichting naar Nederland dan wel vanuit een in
Nederland gelegen bijkantoor. MiFID II bevat geen eis van
notificatie voor (vergunninghoudende) datarapporteringsdienstverleners met zetel in een lidstaat die voornemens
zijn in een andere lidstaat datarapporteringsdiensten te
verlenen. Dit betekent dat een dergelijke datarapporte-
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ringsdienstverlener in Nederland datarapporteringsdiensten
mag verlenen zonder dat hij de toezichthoudende instantie
van die andere lidstaat of de AFM van dat voornemen in
kennis moet stellen. Door het achterwege laten in MiFID II
van een notificatievereiste voor het grensoverschrijdend
verlenen van datarapporteringsdiensten worden de met
een dergelijke eis verband houdende administratieve lasten
en nalevingskosten vermeden en wordt voorkomen dat
moet worden gewacht op het verstrijken van bepaalde
termijnen, voordat kan worden aangevangen met het verlenen van datarapporteringsdiensten.
Artikel 2:103f, aanhef en onderdeel b, bevat een met onderdeel a van dat artikel vergelijkbare regeling voor beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die
voornemens zijn in Nederland datarapporteringsdiensten te
verlenen. Indien een dergelijke beleggingsonderneming
beschikt over een door de toezichthoudende instantie van
die andere lidstaat verleende vergunning voor het exploiteren van een MTF of OTF op basis waarvan het de beleggingsonderneming is toegestaan om tevens (bepaalde)
datarapporteringsdiensten te verlenen, kan de beleggingsonderneming in Nederland datarapporteringsdiensten
verlenen zonder dat een notificatieprocedure behoeft te
worden doorlopen. Onderdeel b van artikel 2:103f verwerkt
artikel 59, tweede lid, van MiFID II.
Alhoewel geen eis van notificatie geldt, zal een (vergunninghoudende) datarapporteringsdienstverlener met zetel
in een andere lidstaat die voornemens is in Nederland een
goedgekeurd rapporteringsmechanisme als bedoeld in
onderdeel c van de definitie van datarapporteringsdienst in
artikel 1:1 te exploiteren, zich in de praktijk (wel) bij de AFM
moeten melden voordat hij deze datarapporteringsdienst in
Nederland kan verlenen. De AFM zal de exploitant van het
goedgekeurd rapporteringsmechanisme immers toegang
tot haar systemen moeten verlenen, zodat die exploitant
(namens een of meerdere beleggingsondernemingen)
bijzonderheden van transacties in financiële instrumenten
kan rapporteren aan de AFM.
Kamerstuk 34.583, nr .7
Ten tweede wordt in de nota van wijziging geregeld dat een
vergunninghoudende marktexploitant met zetel in een
andere lidstaat die bevoegd is om (tevens) datarapporteringsdiensten te verlenen en die voornemens is om dergelijke diensten in Nederland te verlenen niet over een ingevolge de Wft verleende vergunning voor het verlenen van
datarapporteringsdiensten behoeft te beschikken. De reden
hiervoor is dat aan de door een toezichthoudende instantie
van een andere lidstaat verleende vergunning op basis
waarvan de marktexploitant (bepaalde) datarapporteringsdiensten mag verlenen een Europees paspoort is verbonden.
Het voorgestelde artikel 2:103f van de Wft geeft uitvoering
aan artikel 60, tweede lid, van de Wft dat regelt dat een
ingevolge MiFID II verleende vergunning voor het verlenen
van datarapporteringsdiensten in de gehele Europese Unie
geldig is. Onderhavige wijziging bewerkstelligt dat in artikel
2:103f en in het opschrift van paragraaf 2.2.12a.2 de verwijzing naar een in Nederland gelegen bijkantoor (van
waaruit datarapporteringsdiensten worden verleend) wordt
geschrapt. De reden hiervoor is dat vanuit een bijkantoor
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op grond van MiFID II uitsluitend beleggingsdiensten en
nevendiensten kunnen worden verleend of beleggingsactiviteiten kunnen worden verricht. Dit volgt onder meer uit de
definitie van het begrip bijkantoor in artikel 4, eerste lid,
onderdeel 30, van MiFID II. Uit de in MiFID II opgenomen
voorschriften met betrekking tot het vestigen van een bijkantoor (zie hoofdstuk IV, afdeling I) blijkt evenmin dat
vanuit een bijkantoor in de zin van de MiFID II datarapporteringsdiensten kunnen worden verleend.
Op grond van artikel 59, tweede lid, van MiFID II is het een
marktexploitant toegestaan om datarapporteringsdiensten
te verlenen, nadat is vastgesteld dat de marktexploitant de
in hoofdstuk IV, afdeling 2, titel V, van MiFID II neergelegde
voorschriften naleeft. Artikel 2:103e, tweede lid, verwerkt
artikel 59, tweede lid, ten aanzien van marktexploitanten
(met zetel in Nederland) waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de Wft is verleend. Het
nieuwe onderdeel c van artikel 2:103f bevat een daarmee
vergelijkbare bepaling voor marktexploitanten met zetel in
een andere lidstaat waaraan het (ingevolge de aan hen
verleende vergunningen) is toegestaan datarapporteringsdiensten te verlenen en die voornemens zijn dergelijke
diensten in Nederland te verlenen.

§ 2.2.12.3. Vrijstelling
Artikel 2:104
1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling
worden geregeld van artikel 2:96.
2. Bij ministeriële regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van
artikel 2:99, eerste lid.
3. Bij ministeriële regeling kan geheel of
gedeeltelijk vrijstelling worden verleend
van de in artikel 2:99a, eerste lid, bedoelde voorschriften. Aan de gehele of gedeeltelijke vrijstelling kunnen voorschriften
worden verbonden.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de grondslag uit 10 van de Wte 1995
overgenomen om bij ministeriële regeling vrijstelling te
regelen van het verbod om zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. De bepaling dat aan een vrijstelling
voorschriften en beperkingen mogen worden gesteld, wordt
niet overgenomen, omdat het inherent aan de bevoegdheid
van de minister om vrijstellingen te regelen is dat in een
dergelijke regeling voorschriften en beperkingen kunnen
worden geregeld. De bevoegdheid om bij ministeriële regeling vrijstelling te regelen van de vergunningeisen is nieuw.
Door in het tweede lid de woorden “geheel of gedeeltelijk”
op te nemen, kan de vrijstelling beperkt worden tot een of
meer in artikel 2:99, eerste lid, genoemde of daarop gebaseerde bepalingen.
Het voornemen bestaat om op basis van dit artikel beleggingsondernemingen vrij te stellen die hun zetel hebben in
een staat die geen lidstaat is en waar toezicht op de financiële onderneming wordt uitgeoefend dat in voldoende
mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen het
die dit voorstel beoogt te beschermen. Bedoelde instellingen krijgen onder de huidige regelgeving ontheffing van de
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vergunningeisen op grond van artikel 7, zesde lid, van de
Wte 1995. Een effecteninstelling die is gevestigd in een
derde land en die in Nederland effectendiensten wil aanbieden of verrichten, dient krachtens artikel 7, eerste lid,
van de Wte 1995 te beschikken over een door de AFM
verleende vergunning. Aangezien een dergelijke effecteninstelling doorgaans niet kan voldoen aan alle bij of krachtens de Wte 1995 gestelde vergunningeisen zal zij een
vergunning op grond van artikel 7, zesde lid, van de Wte
1995 aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een
vergunning op grond van artikel 7, zesde lid, van de Wte
1995 dient de effecteninstelling te verzoeken om een vergunning waarbij enige door de haar specifiek aan te duiden
vergunningeisen buiten toepassing blijven. De effecteninstelling dient hierbij aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet
volledig kan voldoen aan de door haar specifiek genoemde
bij of krachtens de Wte 1995 gestelde regels en dat de
doeleinden die de Wte 1995 beoogt te bereiken anderszins
voldoende zijn bereikt.356 In een vrijstellingsregeling zal het
zogenaamde derde landen beleid generiek geregeld kunnen worden.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Het voorgestelde derde lid van artikel 2:104 bevat een
grondslag om bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen
verlenen van de in 2:99a, eerste lid, van die wet, bedoelde
voorschriften. Laatstgenoemd artikel regelt dat de AFM op
aanvraag een vergunning kan verlenen aan een beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen lidstaat
is die voornemens is in Nederland beleggingsdiensten te
verlenen, indien die beleggingsonderneming voldoet aan
het bepaalde in artikel 2:99a, eerste lid. Aan een gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van de in artikel 2:99a, eerste lid,
bedoelde voorschriften kunnen voorschriften worden verbonden. De woorden «geheel of gedeeltelijk» in het derde
lid van artikel 2:104 maken duidelijk dat de vrijstelling kan
worden beperkt tot een of meerdere van de in artikel 2:99a,
eerste lid, opgenomen of daarop gebaseerde onderdelen.
Het voornemen bestaat om op basis van artikel 2:104,
derde lid, beleggingsondernemingen met zetel in een staat
de geen lidstaat is waar het financieel toezicht op deze
financiële ondernemingen voldoende waarborgen biedt ten
aanzien van de belangen die de Wft beoogt te beschermen, vrij te stellen van een of meerdere van de artikel
2:99a, eerste lid, genoemde voorschriften, indien deze
beleggingsondernemingen voornemens zijn in Nederland
uitsluitend beleggingsdiensten te verlenen aan in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers in
de zin van bijlage II, afdeling I, van MiFID II.

Afdeling 2.2.13 Bijzondere bepalingen
Artikel 2:105
1. De Autoriteit Financiële Markten verleent
op aanvraag een vergunning als bedoeld
in de artikelen 2:55, 2:60, 2:75, 2:80, 2:86
en 2:92 aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die mede strekt
356

Zie Beleidsregel 02-01 van de AFM (“derdelandenbeleid”).
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ten behoeve van bij die rechtspersoon
aangesloten ondernemingen, indien die
rechtspersoon, onverminderd de artikelen
2:58, 2:63, 2:78, 2:83, 2:89 en 2:94, aantoont dat hij:
a. krachtens zijn statuten en de statuten
van de bij hem aangesloten ondernemingen of krachtens een overeenkomst
met de bij hem aangesloten ondernemingen beschikt over voldoende bevoegdheden jegens de aangesloten
ondernemingen om een handelen of
nalaten van een zodanige onderneming
in strijd met het bepaalde ingevolge het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, met uitzondering van het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe, tegen
te kunnen gaan en door de Autoriteit
Financiële Markten gegeven aanwijzingen op te laten volgen;
b. beschikt over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van
de aangesloten ondernemingen; en
c. gemachtigd is die ondernemingen bij
de vergunningaanvraag en ook overigens voor de toepassing van de afdelingen 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,
2.2.11, 2.3.6 en 2.3.7 en voor de toepassing van het bepaalde ingevolge
het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen met betrekking tot het
verlenen van financiële diensten, met
uitzondering van het aanbieden van
rechten van deelneming in een icbe, te
vertegenwoordigen.
2. Indien na het verlenen van een vergunning als bedoeld in het eerste lid een onderneming zich aansluit bij de rechtspersoon geldt de vergunning mede voor die
onderneming, indien de rechtspersoon
ten aanzien van deze onderneming voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het
eerste lid.
3. Voor de toepassing van de afdelingen
2.2.5, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.3.6
en 2.3.7 geldt het handelen en het nalaten
te handelen van de aangesloten onderneming als het handelen onderscheidenlijk
het nalaten te handelen van de rechtspersoon.
4. De Autoriteit Financiële Markten kan financiële ondernemingen aanwijzen die
voor de toepassing van het tweede en
derde lid geacht worden over een vergunning als bedoeld in het eerste lid te beschikken, indien:
a. voor zover het financiëledienstverleners betreft, de rechtspersoon waarbij
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de andere ondernemingen zijn aangesloten een door de Nederlandsche
Bank verleende vergunning heeft;
b. voor zover het beleggingsondernemingen betreft, de rechtspersoon waarbij
de andere ondernemingen zijn aangesloten en de aangesloten ondernemingen een door de Nederlandsche Bank
verleende vergunning hebben; en
c. voldaan wordt aan de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid.
Het besluit tot aanwijzing kan door de Autoriteit Financiële Markten worden ingetrokken.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot het eerste lid, aanhef
en onderdelen a en b.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel wordt overgenomen uit artikel 16, eerste tot en
met derde lid, van de Wfd. Het vierde lid van artikel 16 van
de Wfd betreft het lopend toezicht en wordt opgenomen in
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Het
tweede lid van artikel 16 van de Wfd wordt zowel in het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen (artikel
2:105, derde lid) als in het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen (artikel 4:5, eerste lid) opgenomen.
Indien een financiële onderneming bestaat uit meerdere
rechtspersonen die bij elkaar zijn aangesloten, in die zin
dat aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid is voldaan, kan worden volstaan met één vergunning, de zogenaamde “collectieve vergunning”. De regeling is bedoeld
voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen,
die zonder deze bepaling voor elke zelfstandige vestiging
een aparte vergunning nodig zouden hebben. Een collectieve vergunning kan niet aan elk samenstel van rechtspersonen worden verleend. In het eerst lid worden de eisen
opgesomd. De “centrale” rechtspersoon, die wordt aangemerkt als de houder van de collectieve vergunning, moet
over voldoende statutaire bevoegdheden jegens de aangesloten ondernemingen beschikken om gedragingen van
een aangesloten onderneming tegen te kunnen gaan die in
strijd zijn met de in het derde lid genoemde bepalingen.
Hierbij kan aan de bevoegdheid worden gedacht om bindende regels en aanwijzingen vast te stellen. Voorts moet
de centrale rechtspersoon beschikken over voldoende
mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten instellingen. Met name kleinere aangesloten ondernemingen die niet met hoge frequentie financiële producten aanbieden zullen niet steeds de benodigde deskundigheid in huis hebben. Ten slotte dient de centrale rechtspersoon te beschikken over een machtiging om de aangesloten onderneming te vertegenwoordigen bij de vergunningaanvraag en bij de overige toepassing van de bepalingen inzake vergunningen.
In plaats van de term “instelling” uit artikel 16 van de Wfd
wordt in dit artikel de term “onderneming” gebruikt. Aan de
bepaling zoals die luidt in de Wfd is in het eerste lid, onderdeel a, “en door de Autoriteit Financiële Markten gegeven
aanwijzingen te laten opvolgen” toegevoegd. Hiermee
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wordt verduidelijkt dat de centrale rechtspersoon ook het
opvolgen van aanwijzingen van de AFM moet kunnen
afdwingen. Daarnaast is in het eerste lid, onderdeel a, ten
opzichte van de Wfd verduidelijkt dat naast het handelen
ook het nalaten van een aangesloten onderneming aan de
centrale onderneming wordt toegerekend. Ten aanzien van
het tweede lid kan nog opgemerkt worden dat voor de
aansluiting van nieuwe ondernemingen geen beslissing van
de AFM nodig is.
Ten opzichte van de Wfd wordt voorts de reikwijdte van de
bepaling over de collectieve vergunning uitgebreid tot het
verlenen van beleggingsdiensten. Hiermee wordt de regeling van de collectieve vergunning van toepassing op alle
financiële diensten waarop het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen op financiële ondernemingen van
toepassing is, behalve op het optreden als clearinginstelling
en aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. De bepaling wordt niet uitgebreid met het aanbieden
van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, omdat
in de Wtb al de mogelijkheid is gecreëerd om een vergunning te verlenen aan een beheerder die meerdere beleggingsinstellingen beheert.
Tevens wordt in het vierde lid voorgesteld dat de Minister
de bepaling van toepassing kan verklaren op financiële
ondernemingen die een vergunning hebben van DNB en
hebben aangetoond aan de eisen voor het verkrijgen van
een collectieve vergunning te voldoen als bedoeld in het
eerste lid. Deze bepaling moet er voor zorgen dat organisaties die al over een vergunning van DNB beschikken en uit
dien hoofde zijn uitgezonderd van de vergunningplicht in
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, zoals
bijvoorbeeld de Rabobank Nederland en de aangesloten
banken, in het toezicht kunnen worden behandeld alsof ze
een collectieve vergunning hebben.
Aan de uitbreiding tot het verlenen van beleggingsdiensten
liggen de volgende overwegingen ten grondslag. In het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van dit
voorstel wordt ter beperking van de administratieve lasten
en ter voorkoming van een concurrentienadeel met andere
banken die een groot aantal bijkantoren hebben, in artikel
3:111 een grondslag gecreëerd om de bij Rabobank Nederland aangesloten banken vrij te stellen van het toezicht uit
hoofde van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. In plaats van DNB oefent Rabobank Nederland
op een aantal aspecten van het prudentiële toezicht langs
privaatrechtelijke weg controle uit over de aangesloten
instellingen. In de Wfd is voor organisaties zoals de Rabobank de regeling van de collectieve vergunning opgenomen
(zie artikel 16 van de Wfd). De Wfd ziet echter niet op
Rabobank Nederland en de aangesloten banken als beleggingsondernemingen, omdat beleggingsdiensten niet onder
de reikwijdte van die wet vallen. Met het oog op dezelfde
doelstellingen als in het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen zijn gehanteerd voor de in dat deel geregelde toezichtfiguur, wordt nu voorgesteld om voor het
gedragstoezicht op financiële ondernemingen een regeling
op te nemen die er in resulteert dat organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen, zoals de Rabobank Nederland en de aangesloten instellingen, in het gedragstoezicht
op financiële ondernemingen net zo worden behandeld als
financiële ondernemingen met één vergunningplichtige
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rechtspersoon en een groot aantal onzelfstandige lokale
kantoren. Rabobank Nederland en de bij haar aangesloten
banken nemen in het kader van dit voorstel door hun organisatiestructuur een bijzondere positie in ten opzichte van
andere financiële ondernemingen. Binnen de Rabobank
bestaan naast Rabobank Nederland aangesloten banken
met eigen rechtspersoonlijkheid. Voor de toezichtregelgeving zijn Rabobank Nederland en de aangesloten banken
elk apart aan te merken als (vergunningplichtige) financiële
ondernemingen, omdat de aangesloten banken zelfstandige rechtspersonen zijn die (vergunningplichtige) activiteiten
verrichten als bank en als beleggingsonderneming. Andere
financiële ondernemingen werken met één vergunningplichtige rechtspersoon en een groot aantal bijkantoren,
waaronder hier verstaan wordt onzelfstandige lokale kantoren. In het toezicht worden de financiële ondernemingen
met bijkantoren als één geheel behandeld.
De voorgestelde regeling voldoet aan de richtlijn beleggingsdiensten, omdat alle regels voor beleggingsondernemingen van toepassing blijven op de aangesloten ondernemingen en de AFM verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de naleving van die regels. Hierin verschilt de
voorgestelde regeling van het zogenaamde Rabobankregime, zoals geregeld in het Deel Prudentieel toezicht
(artikel 3:111), waarin de aangesloten instellingen bij ministeriële regeling worden vrijgesteld van het toezicht op de
naleving van bepaalde regels door DNB. In plaats daarvan
oefent Rabobank Nederland op een aantal aspecten van
het prudentiële toezicht langs privaatrechtelijke weg controle uit op de aangesloten banken.
Op basis van de voorgestelde regeling worden organisaties
zoals Rabobank Nederland en de aangesloten banken
aangemerkt als centrale rechtspersoon respectievelijk
aangesloten ondernemingen in de zin van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Het toezicht op de
aangesloten instellingen zal lopen via de centrale rechtspersoon. Voor de AFM is die rechtspersoon het centrale
aanspreekpunt. Aangezien de centrale rechtspersoon
controle uitoefent op de naleving van de regels door de
aangesloten ondernemingen is het vanzelfsprekend dat de
centrale rechtspersoon ook de noodzakelijke maatregelen
neemt tegenover de aangesloten ondernemingen om de
naleving van de regels te bevorderen. De centrale rechtspersoon beschikt hiervoor over de noodzakelijke privaatrechtelijke bevoegdheden ten opzichte van de aangesloten
ondernemingen.
De informatie-uitwisseling over de activiteiten van de aangesloten instellingen zal in principe plaatsvinden tussen de
AFM en de centrale rechtspersoon. Hiermee worden de
administratieve lasten voor zowel de AFM als voor de
betreffende organisatie zoveel mogelijk beperkt. De AFM
kan, indien eerst een informatieverzoek aan de centrale
rechtspersoon is gericht die de gewenste informatie niet
heeft kunnen of willen verschaffen en in gevallen waarin
dat evenredig is, rechtstreeks bij de aangesloten onderneming informatie opvragen. Op basis van artikel 1:74 kan
een toezichthouder immers bij een ieder inlichtingen inwinnen.
Zoals in de toelichting bij het Algemeen deel is opgemerkt,
wordt een aanwijzing (artikel 1:75) niet gegeven aan de bij
een collectieve vergunninghouder, centrale rechtspersoon,
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aangesloten instelling, maar alleen aan de collectieve
vergunninghouder zelf. Dit uiteraard voorzover het gaat om
een normovertreding die op grond van de wet aan de collectieve vergunninghouder kan worden toegerekend.357 In
dit kader is het derde lid van artikel 2:105 van belang.
Daarin wordt bepaald dat voor de toepassing van dit voorstel het handelen en het nalaten te handelen van de aangesloten onderneming als het handelen onderscheidenlijk
het nalaten te handelen van de rechtspersoon gelden.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
De toevoeging in de aanhef verduidelijkt dat de in artikel
2:105, eerst lid, geformuleerde eisen aanvullend zijn ten
opzichte van de reguliere vergunningseisen zoals die in de
verschillende artikelen waarnaar verwezen wordt zijn geformuleerd.
Met de wijziging van het eerste lid, onderdelen a en c,
wordt beoogd de tekst en toelichting wat betreft reikwijdte
met elkaar in overeenstemming te brengen. De reikwijdte
was in de vierde nota van wijziging te beperkt omschreven.
In artikel 4:5 wordt dezelfde wijziging voorgesteld.
In het vierde lid wordt de bevoegdheid tot intrekking van de
aanwijzing van de Minister van Financiën geregeld. Een
aanwijzing kan (gedeeltelijk) worden ingetrokken als niet
meer aan de eisen voor aanwijzing wordt voldaan.
Voor de duidelijkheid wordt hier nog opgemerkt dat bij de
juridische fusie van twee of meer aangesloten ondernemingen, de verkrijgende rechtspersoon als nieuwe aangesloten
onderneming wordt beschouwd als bedoeld in het tweede
lid van artikel 2:105. Een aanmelding op basis van artikel
4:5, tweede lid, volstaat dan.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De bepaling met betrekking tot de zogenaamde collectieve
vergunning in artikel 2:105 van de Wft wordt op drie onderdelen gewijzigd.
Reikwijdte:
Bij de totstandkoming van de Wft is de reikwijdte van de
bepaling over de collectieve vergunning ten opzichte van
de Wet financiële dienstverlening uitgebreid tot het verlenen van beleggingsdiensten. Dit is destijds gedaan om in
het gedragstoezicht beleggingsondernemingen met meerdere zelfstandige vestigingen (met eigen rechtspersoonlijkheid) net zo te kunnen behandelen als financiële ondernemingen met één vergunningplichtige rechtspersoon en een
groot aantal onzelfstandige lokale kantoren. Opname van
de verwijzing naar artikel 2:96 in artikel 2:105, eerste lid,
betekent dat het samenstel van ondernemingen kan volstaan met het aanvragen van één collectieve vergunning
voor een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
die mede strekt ten behoeve van bij die rechtspersoon
aangesloten ondernemingen. Voor de toetsing van de
vergunningaanvraag heeft deze uitbreiding tot gevolg
gehad dat alleen de zogeheten centrale rechtspersoon en
niet de aangesloten ondernemingen op alle vergunningsvereisten wordt getoetst. Bij nader inzien is dit in strijd met
de Richtlijn MiFID die na de invoering van de Wft is geïmplementeerd in die wet.358 De MiFID verplicht lidstaten te
357
358

Kamerstuk 29 708, nr. 3, p. 43.
Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumen-
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regelen dat geen vergunning verleend wordt voordat de
bevoegde autoriteit er volledig van overtuigd is dat de
aanvrager voldoet aan de vergunningsvereisten (artikel 7,
eerste lid, MiFID). Dit betekent dat lidstaten alle beleggingsondernemingen bij de toegang tot de markt moeten
toetsen op de vergunningsvereisten, dus ook eventuele
aangesloten ondernemingen. Om aan deze verplichting te
kunnen voldoen, wordt de verwijzing naar de artikelen 2:96
en 2:99 uit het eerste lid van artikel 2:105 verwijderd. Het
wordt hierdoor voor beleggingsondernemingen onmogelijk
om toegang tot de markt te krijgen door een collectieve
vergunning. Voor beleggingsondernemingen die de markt
betreden, of al hebben betreden, met een vergunning van
DNB (zogeheten bankbeleggingsondernemingen) en uit
dien hoofde zijn uitgezonderd van de vergunningplicht van
artikel 2:96, blijft wel de mogelijkheid in stand om via een
aanwijzing als bedoeld in artikel 2:105, vierde lid, in het
lopend toezicht, althans voor de toepassing van het bepaalde ingevolge het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, met uitzondering van het aanbieden van
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, te
worden behandeld alsof ze een collectieve vergunning
hebben. Gedacht kan hierbij worden aan de bij Rabobank
Nederland aangesloten banken. Uit artikel 4:5, dat ongewijzigd blijft, volgt dan dat voor de toepassing van het bepaalde ingevolge het Deel gedragstoezicht financiële ondernemingen met betrekking tot het verlenen van financiële
diensten, met uitzondering van het aanbieden van rechten
van deelneming in een beleggingsinstelling het handelen
en het nalaten te handelen van een aangesloten onderneming geldt als het handelen onderscheidenlijk het nalaten
te handelen van de rechtspersoon bedoeld in artikel 2:105,
vierde lid waarbij de andere ondernemingen zijn aangesloten.

hebben en de aangesloten ondernemingen niet. Voor
beleggingsondernemingen moet dit echter – gelet op het
bepaalde in de MiFID - zo uitgelegd worden dat ook de
aangesloten instellingen over een vergunning van DNB
moeten beschikken.
Voorgesteld wordt daarom de tekst van het vierde lid aan te
passen om dit onderscheid in uitleg te verwoorden.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Het betreft hier technische wijzigingen in verband met de
definitiewijzigingen van de begrippen beleggingsinstelling.

Bevoegdheid:
Bij de totstandkoming van de Wft is de in het vierde lid van
artikel 2:105 geregelde aanwijzingsbevoegdheid toegekend
aan de Minister van Financiën die hierover wordt geadviseerd door de AFM. Dit is destijds gedaan, omdat de in het
Deel Prudentieel toezicht financiële Ondernemingen (artikel
3:111) opgenomen vrijstellingsbevoegdheid om de bij de
Rabobank Nederland aangesloten banken vrij te stellen
van het prudentiële toezicht, ook aan de minister was toegekend. Inmiddels is gebleken dat financiële dienstverleners regelmatig een beroep doen op een aanvraag tot
toepassing van deze aanwijzingsbevoegdheid als hier
bedoeld. Voorgesteld wordt daarom de bevoegdheid voortaan toe te kennen aan de AFM die beter toegerust is op het
uitvoeren van deze taak.
Verduidelijking:
In het vierde lid is de voorwaarde geformuleerd dat „deze
ondernemingen een door de Nederlandsche Bank op grond
van dit deel verleende vergunning hebben.. Voor financiële
dienstverleners wordt dit zo uitgelegd dat de zogenaamde
centrale rechtspersoon een vergunning van DNB moet
ten.
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Hoofdstuk 2.3 Toegang tot de
buitenlandse financiële markten
Artikel 2:106
Het bepaalde in dit hoofdstuk, met uitzondering van de artikelen 2:117 en 2:118, is niet
van toepassing op het verlenen van financiele diensten die kunnen worden aangemerkt
als dienst van de informatiemaatschappij als
bedoeld in artikel 15d, derde lid, van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek naar een andere
lidstaat door een financiële onderneming met
zetel in Nederland.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit hoofdstuk, met uitzondering van de artikelen 2:117 en
2:118, is niet van toepassing op financiële diensten die in
een andere lidstaat worden verleend door een financiële
onderneming met zetel in Nederland die als dienst van de
informatiemaatschappij (zoals het verrichten van transacties met betrekking tot financiële instrumenten via het internet) kunnen worden aangemerkt. Op grond van de richtlijn
inzake elektronische handel en de Aanpassingswet richtlijn
inzake elektronische handel is op deze financiële diensten
het land-van-herkomstbeginsel van toepassing. Dit betekent dat een financiële onderneming wanneer zij haar
financiële diensten via het internet grensoverschrijdend
verleent, moet voldoen aan de eisen die de regelgeving
van het land van haar zetel stelt aan de verlening van die
diensten. Het beginsel brengt ook met zich dat de financiele onderneming niet kan worden gebonden aan regelgeving ten aanzien van de financiële diensten van de lidstaat
waar de afnemers zich bevinden. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland die hun financiële diensten via
het internet in andere lidstaten verlenen, staan voor die
diensten volledig onder Nederlands toezicht en hoeven niet
te voldoen aan de notificatiebepalingen voor het verrichten
van diensten in deze afdeling. Hetzelfde geldt voor financiele ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat
is die vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor hun financiële diensten via het internet in andere lidstaten verlenen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de notificatiebepalingen met betrekking tot het verrichten van diensten door verzekeraars. Dit volgt uit artikel 3, derde lid, en
de bijlage van de richtlijn inzake elektronische handel.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat de richtlijn inzake
elektronische handel toestaat dat het land van ontvangst in
een individueel geval in het algemeen belang maatregelen
neemt tegen inkomende diensten van de informatiemaatschappij.359

359

Afdeling 2.3a.1 Uitoefenen van het
bedrijf van afwikkelonderneming bijkantoor buiten Nederland
§ 2.3a.1.1 Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:106.0a
1. Een afwikkelonderneming met zetel in
Nederland die voornemens is vanuit een
buiten Nederland gelegen bijkantoor haar
bedrijf uit te oefenen jegens een cliënt met
wie zij niet in een groep is verbonden,
gaat daartoe slechts over nadat de Nederlandsche Bank met het voornemen heeft
ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in het eerste lid
indien de afwikkelonderneming voldoet
aan hetgeen ingevolge het tweede lid is
bepaald, tenzij, gelet op het voornemen
van de afwikkelonderneming, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is.
4. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
In artikel 2:106.0a wordt het verlenen van afwikkeldiensten
vanuit een buiten Nederland gelegen bijkantoor geregeld.
Hiervoor is instemming van DNB nodig. De afwikkelonderneming dient bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen gegevens over te leggen. DNB stemt in
indien de gegevens zijn overgelegd, tenzij de bedrijfsvoering of de financiële positie ontoereikend is.

Artikel 3, lid 4, van de richtlijn inzake elektronische handel.

© R.E. Batten januari 2020

287

marktoegang

Afdeling 2.3.0 Uitoefenen van bedrijf
van betaaldienstverlener
§ 2.3.0.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten door een betaalinstelling naar
een andere lidstaat
Artikel 2:106a 360
1. Een betaalinstelling die voornemens is
vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat of door middel van het verrichten
van diensten, al dan niet door tussenkomst van een betaaldienstagent, in een
andere lidstaat haar diensten aan te bieden, stelt de Nederlandsche Bank hiervan
in kennis, onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
2. De Nederlandsche Bank verstrekt de in
het eerste lid bedoelde gegevens binnen
een maand na ontvangst aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.
3. De Nederlandsche Bank gaat over tot inschrijving van het bijkantoor of de betaaldienstagent in het register, bedoeld in artikel 1:107, tenzij de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat aan de Nederlandsche Bank heeft meegedeeld dat
zij het vermoeden heeft dat met de voorgenomen vestiging van het bijkantoor of
door de inschakeling van de betaaldienstagent mogelijk in strijd zal worden gehandeld met het recht, waaronder wettelijke
voorschriften betreffende het witwassen
van geld of de financiering van terrorisme
in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849 van
het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 inzake de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement
en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de
Commissie (PbEU 2015, L 141). Indien inschrijving reeds heeft plaatsgevonden,
haalt de Nederlandsche Bank deze door.
360

Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
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4. De Nederlandsche Bank beslist op de
aanvraag binnen drie maanden na ontvangst, of, indien de aanvraag onvolledig
is, binnen drie maanden na ontvangst van
alle benodigde gegevens. De betaaldienstagent of het bijkantoor verleent
geen betaaldiensten dan nadat de inschrijving in het register is voltooid en de
Nederlandsche Bank is geïnformeerd over
de voorgenomen datum van aanvang van
de dienstverlening.
5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn
van overeenkomstige toepassing in geval
van een wijziging van de in het eerste lid
bedoelde gegevens. Een wijziging van de
in het eerste lid bedoelde gegevens dient
onverwijld aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat te worden
gemeld.
Kamerstuk 31.892, nr. 03
In artikel 2:106a wordt uitwerking gegeven aan de artikelen
17 en 25 van de richtlijn betaaldiensten. In het eerste lid
van artikel 2:106a is opgenomen dat een betaalinstelling
die betaaldiensten wil gaan verlenen in een andere lidstaat,
dit moet laten weten aan DNB voordat de eerste betaaldiensten verricht worden in deze andere lidstaat. Bij deze
kennisgeving moeten ook bepaalde gegevens worden
verstrekt, die vervolgens door DNB weer worden doorgeleverd aan de toezichthouder van de lidstaat waarin de betaaldiensten verricht gaan worden (tweede lid). Er is voor
gekozen om de bepaling waarin wordt opgenomen welke
gegevens verstrekt moeten worden, op te nemen in een
algemene maatregel van bestuur. Het gaat om gegevens
betreffende de naam en het adres van de betalingsinstelling, de namen van de managers van het bijkantoor, de
organisatiestructuur en de aard van de betalingsdiensten
die deze instelling voornemens is op het grondgebied van
de lidstaat van ontvangst aan te bieden.
In het derde en vierde lid zijn regels gesteld over de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 1:107 van de
Wft in de situatie dat een betaalinstelling in een andere
lidstaat betaaldiensten wil gaan verlenen met behulp van
een betaaldienstagent of een bijkantoor. Voornoemde
inschrijving kan in een dergelijke situatie pas plaatsvinden
nadat overleg heeft plaatsgevonden met de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat (de lidstaat van
ontvangst). Als deze laatstgenoemde toezichthouder het
vermoeden heeft dat met de vestiging van het bijkantoor of
de betaaldienstagent of met mogelijk in strijd met het recht
zal worden gehandeld, mag de inschrijving in het register
worden geweigerd (vijfde lid).
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Artikel 2:106a heeft betrekking op betaalinstellingen die
voornemens zijn om via een bijkantoor in een andere lidstaat of door middel van het verrichten van diensten, al dan
niet via een agent, actief willen zijn. Dit artikel wordt gewijzigd naar aanleiding van een aantal nieuwe voorschriften in
artikel 28 van de richtlijn. De verplichting in het derde lid
(oud) vervalt in de wet en wordt opgenomen in de Regeling
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taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking
financiële toezichthouders Wft.

Afdeling 2.3.1 Uitoefenen van bedrijf
van clearinginstelling
§ 2.3.1.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:107
1. Een clearinginstelling met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, heeft en voornemens
is vanuit een buiten Nederland gelegen
bijkantoor het bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen, gaat daartoe slechts
over nadat de Nederlandsche Bank met
het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in het eerste lid
indien de clearinginstelling voldoet aan
het ingevolge het tweede lid bepaalde,
tenzij, gelet op het voornemen van de
clearinginstelling, haar bedrijfsvoering of
financiële positie niet toereikend is.
4. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
Voorheen art. 40a, lid 1, 2+4, Wtn; 40c Wtn.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:107 is naar inhoud gelijk aan de artikelen 40a,
eerste, tweede en vierde lid, en 40c Wtn voor zover laatstgenoemd artikel regels geeft voor natura-uitvaartverzekeraars. Dit artikel is van toepassing op clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in Nederland
die vanuit een bijkantoor hun bedrijf willen uitoefenen buiten Nederland (zowel in een andere lidstaat als in een staat
die geen lidstaat is). Artikel 2:107 dient in samenhang met
artikel 2:34 te worden gelezen. Nu deze ondernemingen
geen gebruik kunnen maken van een Europees paspoort
zal de clearinginstelling of de natura-uitvaartverzekeraar
zich rechtstreeks met de toezichthoudende instantie in een
andere (lid)staat moeten verstaan indien dat in de lokale
regelgeving in de betreffende (lid)staat is bepaald.
Krachtens het eerste lid dient een clearinginstelling of een
natura-uitvaartverzekeraar gegevens in te dienen bij DNB.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald welke gegevens het betreft. Voor clearinginstellingen gaat het om vergelijkbare gegevens als die kredietinstellingen dienen aan te leveren die een bijkantoor
openen in een staat die geen lidstaat is. Voor naturauitvaartverzekeraars gaat het om de gegevens, bedoeld in
artikel 40a, tweede lid, van de Wtn. De clearinginstelling of
de natura-uitvaartverzekeraar kan zijn werkzaamheden
aanvangen na de instemming van DNB.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
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Het derde en vierde lid betreffen de rol van DNB in de
situatie waarin een clearinginstelling met zetel in Nederland
door middel van een bijkantoor buiten Nederland haar
bedrijf wil uitoefenen. DNB beslist binnen drie maanden na
ontvangst van de aanvraag of zij instemt met het voornemen van de clearinginstelling. Er wordt geen samenwerking
met de toezichthoudende instanties van de andere staat
voorgeschreven.

Afdeling 2.3.1a. Uitoefenen van het
bedrijf van elektronischgeldinstelling
met zetel in Nederland
§ 2.3.1a.1. Verrichten van diensten door
een elektronischgeldinstelling met zetel
in Nederland naar een andere lidstaat
Kamerstuk 32.826, nr. 3
In dit wijzigingsartikel wordt een nieuwe paragraaf in een
nieuwe afdeling opgenomen. Hierin is opgenomen dat
indien een elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland
haar bedrijf wil uitoefenen in een andere lidstaat, dit eerst
gemeld moet worden aan de Nederlandsche Bank. Deze
moet instemmen met de voorgenomen activiteiten. Uitgifte
van elektronisch geld kan door de elektronischgeldinstelling
niet worden uitbesteed aan een agent. Uitgifte van elektronisch geld naar een andere lidstaat toe, kan alleen plaatsvinden vanuit de hoofdvestiging van de elektronischgeldinstelling in Nederland door het verlenen van diensten naar
de andere lidstaat, dan wel door gebruik te maken van een
bijkantoor dat is gevestigd in de andere lidstaat. Wel kan
een elektronischgeldinstelling gebruik maken van een
agent in een andere lidstaat voor het verlenen van betaaldiensten.
Artikel 2:107a 361
1. Een elektronischgeldinstelling die voornemens is vanuit een bijkantoor in een
andere lidstaat of door middel van het verrichten van diensten, al dan niet door tussenkomst van een betaaldienstagent, in
een andere lidstaat haar bedrijf uit te oefenen, stelt de Nederlandsche Bank hiervan in kennis, onder opgave van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
2. De Nederlandsche Bank verstrekt de in
het eerste lid bedoelde gegevens binnen

361

Art. V, lid 1, van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Stb. 2018, nr. 503) bepaalt dat artt. 1:1, 1:5a, 1:25a,
1:55, 1:56, 1:58, 1:59, 1:93, lid 1, sub i en j, 1:104, 1:107,
2:3b, 2:3c, 2:3e, 2:10b, 2:10c, 2:106a, 2:107a, 3:29c, 5:88 en
5:88a, Wft, zoals deze luidden op het moment voor de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Q, T en Z tot
en met CC, van Stb. 2018, nr. 503, tot 13 juli 2018 van toepassing blijven op betaalinstellingen of elektronischgeldinstellingen die op 12 januari 2018 in het bezit waren van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:3b respectievelijk 2:10b,
Wft (red.).
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een maand na ontvangst aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.
3. De Nederlandsche Bank gaat over tot inschrijving van het bijkantoor of de betaaldienstagent in het register, bedoeld in artikel 1:107, tenzij de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat aan de Nederlandsche Bank heeft meegedeeld dat
zij het vermoeden heeft dat met de voorgenomen vestiging van het bijkantoor of
door de inschakeling van de betaaldienstagent mogelijk in strijd zal worden gehandeld met het recht, waaronder wettelijke
voorschriften betreffende het witwassen
van geld of de financiering van terrorisme
in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849 van
het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 inzake de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement
en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de
Commissie (PbEU 2015, L 141). Indien inschrijving reeds heeft plaatsgevonden,
haalt de Nederlandsche Bank deze door.
4. De Nederlandsche Bank beslist op de aanvraag binnen drie maanden na ontvangst,
of, indien de aanvraag onvolledig is, binnen drie maanden na ontvangst van alle
benodigde gegevens. De betaaldienstagent of het bijkantoor verleent geen betaaldiensten dan nadat de inschrijving in
het register is voltooid en de Nederlandsche Bank is geïnformeerd over de voorgenomen datum van aanvang van de
dienstverlening.
5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn
van overeenkomstige toepassing in geval
van een wijziging van de in het eerste lid
bedoelde gegevens.
Kamerstuk 34 813, nr. 3
Ingevolge artikel 111, eerste lid, van de richtlijn is artikel 28
van de richtlijn van overeenkomstige toepassing op elektronischgeldinstellingen. Artikel 2:107a is hierop aangepast
en bevat een vergelijkbare regeling als in artikel 2:106a is
opgenomen voor betaalinstellingen.

Afdeling 2.3.2 Uitoefenen van bedrijf
van bank en financiële instelling
§ 2.3.2.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten door een bank naar een andere
lidstaat

vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
eerste lid, heeft en voornemens is vanuit
een in een deelnemende lidstaat als bedoeld in artikel 2 van de verordening bankentoezicht gelegen bijkantoor het bedrijf
van bank uit te oefenen, kan daartoe
overgaan twee maanden nadat zij de Nederlandsche Bank daarvan in kennis heeft
gesteld, tenzij de Europese Centrale Bank
of de Nederlandsche Bank, al naar gelang
de bevoegdheidsverdeling op grond van
de artikelen 4 en 6 van de verordening
bankentoezicht, binnen die termijn anders
besluit.362
2. Een bank met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
eerste lid, heeft en voornemens is vanuit
een in een lidstaat, niet zijnde een deelnemende lidstaat als bedoeld in het eerste
lid, gelegen bijkantoor het bedrijf van
bank uit te oefenen, gaat daartoe slechts
over nadat de Europese Centrale Bank of
de Nederlandsche Bank, al naar gelang de
bevoegdheidsverdeling op grond van de
artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, met het voornemen van de
bank heeft ingestemd.
3. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
en de aanvraag van instemming, bedoeld
in het tweede lid, geschieden onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:108 dient in samenhang met artikel2:109 te worden gelezen. Met deze artikelen wordt beoogd uitvoering te
geven aan de artikelen 20 van de richtlijn banken, 40 van
de richtlijn levensverzekeraars en 10 van de eerste richtlijn
schadeverzekeraars. De materie is thans geregeld in de
artikelen 16, eerste, tweede en vierde lid, 16a, eerste,
tweede en vierde lid, van de Wtk 1992, 80, eerste, tweede,
vierde en vijfde lid en 82 van de Wtv 1993.
De bepalingen in deze afdeling wijken in een aantal opzichten af van de equivalenten van deze bepalingen in de
huidige toezichtwetten. In de eerste plaats is gekozen om
de bepalingen die zich richten tot DNB in het Algemeen
deel op te nemen en de bepalingen die zich richten tot de
financiële onderneming in dit deel. De reden hiervoor is dat
in het Algemeen deel (afdeling 1.6.2) de bepalingen betreffende het verkeer tussen de nationale toezichthouders met
toezichthoudende instanties in andere lidstaten alsmede de
procedurele bepalingen omtrent grensoverschrijdende
werkzaamheden zijn opgenomen. In de tweede plaats is
getracht de huidige bepalingen in de verschillende toezichtwetten redactioneel te harmoniseren en deze meer
richtlijnconform te maken. Dit heeft ertoe geleid dat de
bepalingen redactioneel afwijken van de bepalingen in de
huidige toezichtwetten. Hieraan ligt geen inhoudelijke beleidswijziging ten grondslag.

Artikel 2:108
1. Een bank met zetel in Nederland die een
362
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Dit nieuwe eerste lid is niet langer genummerd (red.).
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Ook om de volgende reden is gekozen voor een afwijkende
redactie. Indien de toezichthouder weigert bovengenoemde
mededeling te doen, voorzien de richtlijnen er in dat tegen
het achterwege laten van een mededeling beroep moet
kunnen worden ingesteld. Om duidelijk tot uitdrukking te
brengen dat de procedure is omkleed met de waarborgen
van de Awb is in het kader van dit wetsvoorstel ervoor
gekozen het besluitbegrip te introduceren. Door de gekozen formulering (introductie van het begrip “aanvraag”)
wordt beter geëxpliciteerd dat financiële ondernemingen
rechtsbescherming toekomt indien DNB geen mededeling
doet van het voornemen van de financiële onderneming tot
het openen van een bijkantoor of, in bepaalde gevallen, het
verrichten van diensten. Dit wordt door de Europese richtlijnen voorgeschreven, maar is thans niet geëxpliciteerd in
de toezichtwetten.
In de derde plaats komt een aantal bepalingen uit de huidige toezichtwetten niet meer terug. Zo komen de huidige
bepalingen in de Wtv 1993 (zoals de artikelen 80, derde lid
en 81, derde lid, van de Wtv 1993) en de Wtk 1992 (zoals
de artikelen 16b, derde lid en 16c, tweede lid, van de Wtk
1992) op grond waarvan een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar de gegevens moesten vertalen wanneer de toezichthouder dit verzocht niet
meer terug. Inmiddels is in artikel 4:5 van de Awb generiek
bepaald dat een bestuursorgaan een aanvraag niet hoeft te
behandelen, indien voor de behandeling benodigde stukken ontbreken. Onder de benodigde stukken valt een vertaling van een Nederlandstalig stuk (of een Nederlandse
vertaling van een in een vreemde taal gesteld stuk). Wel
dient ingevolge artikel 4:5 van de Awb een termijn gesteld
te worden om de aanvraag met de benodigde stukken aan
te vullen. Een vertaalplicht hoeft daardoor in dit wetsvoorstel niet te worden opgenomen. Ook is getracht de bepalingen zoveel mogelijk gelijk te redigeren op die punten
waar thans de redactie van de artikelen verschilt, maar
waaraan niet altijd een inhoudelijk verschil ten grondslag
ligt.
Een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel in Nederland die vanuit een bijkantoor diens bedrijf wil uitoefenen in een andere lidstaat, dient
de in dit artikel beschreven procedure te volgen. De te
volgen procedure kan als volgt worden samengevat. De
richtlijn banken (artikel 20), de richtlijn levensverzekeraars
(artikel 40) en de eerste richtlijn schadeverzekeraars (artikel 10) geven dezelfde regels voor het geval waarin de
desbetreffende onderneming haar bedrijf wil uitoefenen
door middel van een bijkantoor in een andere lidstaat. De
desbetreffende onderneming geeft kennis van het voornemen aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
haar zetel en legt bepaalde gegevens aan die toezichthoudende instantie over. Het gaat om de gegevens die thans
worden genoemd in de artikelen 16, tweede lid, 16a, tweede lid, van de Wtk 1992 en 80, tweede lid, van de Wtv
1993. De toezichthoudende instantie van de lidstaat van de
zetel doet mededeling van deze gegevens aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat, tenzij de toezichthoudende instantie redenen heeft om te twijfelen aan –
in de woorden van de bedoelde richtlijnen – de deugdelijkheid van de administratieve structuur, de financiële positie
van de financiële onderneming of aan de goede reputatie
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en de beroepskwalificaties of ervaring van de verantwoordelijke bestuurders. Ten aanzien van het voornemen tot het
uitoefenen van het bedrijf vanuit een bijkantoor in een
andere lidstaat is er dus geen verschil in de regeling betreffende kredietinstellingen en de regeling betreffende levensverzekeraars of schadeverzekeraars met betrekking tot de
vraag of de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
de zetel toestemming mag geven voor het uitoefenen van
het bedrijf door middel van een bijkantoor.
Er is wel een verschil tussen de regelingen ten aanzien van
het voornemen tot het uitoefeningen van het bedrijf door
middel van het verrichten van diensten. Een kredietinstelling die haar bedrijf in een andere lidstaat wil uitoefenen
door middel van dienstverrichting stelt de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de zetel hiervan in kennis.
Deze toezichthoudende instantie doet van het voornemen
mededeling aan de toezichthoudende instantie van de
andere lidstaat binnen een maand. De toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de zetel heeft daarbij geen
beoordelingsvrijheid: hij moet de gegevens doorzenden
(artikel 21 richtlijn banken). Dat is anders in de richtlijn
levensverzekeraars (42, tweede lid) en de eerste richtlijn
schadeverzekeraars (artikel 16, tweede lid). De toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de
verzekeraar kan weigeren de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat mededeling te doen van de gegevens. Indien de toezichthoudende instantie dat weigert,
deelt hij de redenen van weigering mee aan de verzekeraar. De richtlijnen schrijven voor dat beroep moet kunnen
worden ingesteld tegen een dergelijke weigering. Om dat
beroep te omkleden met de waarborgen van de Awb is in
het kader van deze nota van wijziging ervoor gekozen in de
formulering van deze bepaling tot uitdrukking te brengen
dat sprake is van een besluit (“instemming”), hetgeen in de
huidige toezichtwetten onvoldoende naar voren komt.
Kortom, zowel de richtlijnen als de huidige toezichtwetten
gaan er impliciet van uit dat door de toezichthoudende
instantie een inhoudelijke beoordeling plaatsvindt, en bergen een verkapt instemmingvereiste in zich (met uitzondering van de situatie waarin een kredietinstelling zijn bedrijf
door middel van een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor wil uitoefenen). Het is zuiverder het vereiste van instemming uitdrukkelijk te noemen. Het aanleveren van
gegevens op zichzelf is dus niet voldoende om grensoverschrijdend werkzaam te mogen zijn. In afdeling 1.6.2 van
het Algemeen deel worden de toetsingscriteria voor de
toezichthouders opgenomen waaraan een aanvraag van
een financiële onderneming om grensoverschrijdend activiteiten te mogen verrichten wordt getoetst. Zo blijkt uit afdeling 1.6.2 van het Algemeen deel dat een financiële onderneming die een vergunning heeft instemming krijgt van
DNB om in een andere lidstaat vanuit een bijkantoor actief
te mogen zijn tenzij de bedrijfsvoering, de financiële positie
van die financiële onderneming, of de betrouwbaarheid en
deskundigheid van de bestuurders of de vertegenwoordiger
van een levensverzekeraar of schadeverzekeraar niet
buiten twijfel staan. Voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars gelden daarnaast vereisten ten aanzien van
de vertegenwoordiger (zie artikel 82 Wtv 1993). Deze zijn
opgenomen in afdeling 3.3.2. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met
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betrekking tot de vertegenwoordiger.
Artikel 2:108 geeft regels voor financiële ondernemingen
die gebruik kunnen maken van een Europees paspoort en
die vanuit een bijkantoor het bedrijf van kredietinstelling,
levensverzekeraar of schadeverzekeraar willen uitoefenen
in een andere lidstaat. Het tweede lid van artikel 2:108
bepaalt dat het een financiële onderneming verboden is om
vanuit het bijkantoor nieuwe werkzaamheden te verrichten
indien DNB haar instemming voor de bedrijfsuitoefening
vanuit het bijkantoor heeft ingetrokken. In de Wtk 1992
kwam al een soortgelijke bepaling voor (artikel 16, negende
lid, van de Wtk 1992). In de andere toezichtwetten ontbrak
een soortgelijke bepaling, maar kon via de aanwijzingsbevoegdheid hetzelfde resultaat worden bereikt. De aanwijzingsbevoegdheid van artikel 18 van de Wtv 1993 komt niet
meer terug in dit wetsvoorstel. Voor een toelichting wordt
verwezen naar de toelichting bij artikel 1:1, eerste lid, de
definitie van levensverzekering. In dit wetsvoorstel wordt
voorgesteld om de bevoegdheid tot het intrekken van het
instemmingbesluit voor alle financiële ondernemingen te
regelen.
Niet is geregeld vanaf welk moment de financiële onderneming in de andere lidstaat met het uitoefenen van haar
bedrijf door middel van een bijkantoor kan aanvangen. Het
is aan de lidstaat waar het bijkantoor wordt gevestigd om
zulks te bepalen. In de omgekeerde situatie – een financiele onderneming met zetel in een andere lidstaat vestigt in
Nederland een bijkantoor – wordt in artikel 2:15 en 2:35
bepaald wanneer mag worden aangevangen met het uitoefenen van het bedrijf. Uit het karakter van de Europese
richtlijnen volgt immers dat de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van het bijkantoor geen belemmeringen
mag opleggen wanneer een financiële onderneming in een
andere lidstaat een vergunning heeft. De toezichthoudende
instantie in de lidstaat van de zetel noch de toezichthoudende instantie in de lidstaat van het bijkantoor heeft de
bevoegdheid een ander tijdstip van aanvang te bepalen
dan die voortvloeit uit de Europese richtlijnen.
Opgemerkt zij dat in de Wtk 1992, de Wtn en de Wtv 1993
de termijn waarbinnen DNB moet beslissen drie maanden
is. In het wetsvoorstel wordt ter harmonisering met de Wte
1995 voorgesteld de termijn voor alle ondernemingen die in
andere lidstaten door middel van een bijkantoor of het
verrichten van diensten werkzaam willen zijn, op twee
maanden te stellen. Dit is niet in strijd met de betrokken
Europese richtlijnen aangezien de verkorting van de beslistermijn van de toezichthouder in het voordeel van financiële
ondernemingen is.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Deze artikelen betreffen de situatie waarin een kredietinstelling met zetel in Nederland door middel van een bijkantoor in een andere lidstaat haar bedrijf wil gaan uitoefenen
of financiële diensten wil gaan verrichten.
De maximale termijn voor het nemen van een besluit voor
DNB is drie maanden. DNB doet mededeling van haar
besluit alsmede van de voorgeschreven gegevens, aan de
toezichthoudende instantie van de ontvangende lidstaat.
De toezichthoudende instantie van de andere lidstaat heeft
vervolgens twee maanden de tijd om, in voorkomend geval,
voorwaarden aan de uitvoering van de werkzaamheden te
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verbinden. Voorts wordt voorgeschreven dat het doorgeven
van de voorwaarden aan de financiële onderneming in alle
gevallen via DNB loopt.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
De artikelen 2:108 en 2:109 van de Wft regelen wanneer
een bank met zetel in Nederland een bijkantoor mag openen in een andere lidstaat en of en op welke wijze door de
bevoegde toezichthouder wordt besloten op een aanvraag
van instemming daarvoor.
In artikel 17 van de verordening bankentoezicht en de
artikelen 11 e.v. van de SSM-kaderverordening is geregeld
dat de procedures en bevoegdheden uit het Unierecht voor
banken met zetel in een lidstaat die in een andere lidstaat
een bijkantoor willen openen of diensten verlenen, alleen
van toepassing zijn indien de betreffende taak in artikel 4
niet aan de ECB is opgedragen. Het belangrijkste gevolg
van die bepalingen is dat het toezicht dat de nationale
toezichthouder van het gastland uitoefent (waar het bijkantoor wordt gevestigd, «gasttoezicht») bij het recht van
vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen het
SSM, compleet is vervallen (zie de toelichting bij onderdeel
FF). Dit komt tot uitdrukking in de wijziging van het vijfde lid
van artikel 2:109. Nu aan de SSM deelnemende lidstaten
geen gasttoezicht meer uitoefenen, zullen immers alleen de
gasttoezichthouders uit niet-deelnemende lidstaten nog
voorwaarden mededelen aan DNB voor het uitvoeren van
de werkzaamheden in die lidstaat.
Verder blijft het toezicht dat wordt uitgeoefend door de
toezichthouder van de lidstaat waar de bank zijn zetel heeft
(het «thuistoezicht») in stand. Ingevolge de verordening zal
de ECB dit toezicht uitvoeren voor significante banken met
zetel in Nederland met een dergelijk voornemen. DNB blijft
bevoegd het voornemen van minder significante banken te
beoordelen.
Het thuistoezicht wordt ingevolge de kaderverordening op
twee manieren gewijzigd. Allereerst is bepaald dat het
vestigen van een bijkantoor in een deelnemende lidstaat is
toegestaan, tenzij de «thuis»-toezichthouder anders besluit
(«ja, tenzij»). Verder wordt een andere termijn geïntroduceerd waarbinnen een dergelijk besluit uiterlijk dient te
worden genomen; de termijn wordt verkort van 3 naar 2
maanden. Dit heeft tot gevolg dat voor een bank met zetel
in Nederland die een bijkantoor wil openen in een nietdeelnemende lidstaat, de termijn van 3 maanden in stand,
evenals de vereiste nadrukkelijk instemming van de
«thuis»-toezichthouder. Voor de bank met zetel in Nederland die een bijkantoor wil openen in een deelnemende
lidstaat, geldt dat dit is toegestaan, tenzij de thuistoezichthouder binnen twee maanden anders besluit. Bovenstaande wordt in dit onderdeel tot uitdrukking gebracht in zowel
het eerste als het tweede lid van artikel 2:108 en het derde
lid van artikel 2:109.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de termijn
voor het openen van een bijkantoor in een nietdeelnemende lidstaat niet ook kan worden verkort van drie
naar twee maanden, net als voor het openen van een
bijkantoor in een deelnemende lidstaat.
In de SSM-kaderverordening is geregeld dat de termijn
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voor het openen van een bijkantoor wordt verkort naar twee
maanden als men het bijkantoor wil openen in een lidstaat
die deelneemt aan het SSM. Achtergrond van de verkorting
van de termijn is dat onder het SSM de ECB als Europese
toezichthouder in alle deelnemende lidstaten verantwoordelijk is voor het toezicht en daarvoor reeds samenwerkt
met de nationale bevoegde autoriteiten. De regels in de
SSM-kaderverordening hebben echter geen gelding buiten
het SSM. Voor vestiging van bijkantoren in landen die niet
deelnemen aan het SSM en waarop de regels uit de kaderverordening dus niet van toepassing zijn, gelden de regels
uit de richtlijn banken.363 Deze termijn kan niet worden
verkort omdat dat zou afwijken van de gestelde Europese
regels.
Artikel 2:109
1. De Nederlandsche Bank kan een besluit
nemen als bedoeld in artikel 2:108, eerste
lid, indien de bedrijfsvoering of financiële
positie van de bank, gelet op haar voornemen, niet toereikend is.
2. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in artikel 2:108,
tweede lid, tenzij, gelet op het voornemen
van de bank, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is.
3. De Nederlandsche Bank neemt binnen
drie maanden na ontvangst van de aanvraag een besluit als bedoeld in artikel
2:108, tweede lid.
4. De Nederlandsche Bank doet binnen een
werkdag na het nemen van een besluit als
bedoeld in artikel 2:108, eerste en tweede
lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar
de bank voornemens is door middel van
een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen.
De Nederlandsche Bank zendt een afschrift van de mededeling aan de bank.
5. De mededeling, bedoeld in het derde lid,
bevat tevens gegevens over de omvang
van het eigen vermogen, de solvabiliteitsratio alsmede voorzover van toepassing
gegevens over de toepasselijkheid van
een vangnetregeling op de verplichtingen
van het bijkantoor van de bank.
6. De Nederlandsche Bank deelt binnen twee
maanden na de mededeling, bedoeld in
het derde lid, de bank de voorwaarden
mede die de toezichthoudende instantie
van de lidstaat, niet zijnde een deelnemende lidstaat als bedoeld in artikel
2:108, eerste lid heeft verbonden aan het
uitvoeren van de werkzaamheden in de
betrokken lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 3
De notificatieprocedure betreft enerzijds het bestuurlijk
verkeer tussen de financiële onderneming en de toezicht363

Kamerstuk 29.708, nr. 10.
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houder met bijbehorende verplichtingen voor de financiële
onderneming, anderzijds het bestuurlijk verkeer tussen de
nationale toezichthouder en – ingeval van het openen van
een bijkantoor of verrichten van diensten binnen de EU –
de toezichthoudende instantie met bijbehorende verplichtingen voor de toezichthouder. In dit wetsvoorstel zijn de
verplichtingen voor de toezichthouder (bijvoorbeeld het
beoordelen van de notificatie-aanvraag en – ingeval van
een positief oordeel – het doen van een mededeling aan de
toezichthoudende instantie) in het Algemeen deel geregeld.
De verplichtingen die rusten op de financiële onderneming
(bijvoorbeeld het verstrekken van bepaalde gegevens)
worden geregeld in de bijzondere delen.
In de diverse richtlijnen is het doen van een mededeling
van de toezichthouder aan de toezichthoudende instantie
voor de financiële onderneming voorwaarde om een bijkantoor in een lidstaat te kunnen openen. De richtlijnen stellen
dan ook de eis dat tegen het achterwege laten van een
mededeling door de toezichthouder, beroep moet kunnen
worden aangetekend. Teneinde deze procedurele waarborg te bieden, is het besluit-begrip geïntroduceerd. De
notificatieprocedure betreft het verzoek van een financiële
onderneming aan de toezichthouder tot doen van mededeling aan de toezichthoudende instantie om een bijkantoor in
een andere lidstaat te openen. Dit verzoek is een aanvraag
in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb, het al dan
niet inwilligen daarvan een beschikking (artikel 1:3, tweede
lid, Awb).
Het eerste lid kent zowel een gebonden bevoegdheidsuitoefening als een beoordelingsruimte van de toezichthouder: slechts indien de aanvrager niet voldoet aan de eisen
kan een negatieve beschikking volgen, in aanmerking
genomen dat de procedure op juiste wijze is doorlopen,
waaronder de verstrekking van alle voor de beslissing op
de aanvraag benodigde gegevens.
Het tweede lid bepaalt dat de toezichthouder in elk geval
binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag op die
aanvraag beslist. Titel 4.1 Awb is van toepassing.
De volgende leden bevatten de verplichting van de toezichthouder om gegevens mee te delen aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de financiële onderneming voornemens is een bijkantoor te openen. De
verzending van deze mededeling dient binnen één werkdag
na nemen van de beschikking plaats te vinden. Het ligt
echter voor de hand dat tegelijk met het gereed maken van
de verzending van de beschikking, de mededeling aan de
toezichthoudende instantie uit gaat. Deze termijn is kort
opdat de toezichthoudende instantie zich vervolgens gedurende twee maanden (inclusief verzendtermijnen) kan
beraden op eventueel op te leggen voorwaarden waaronder de financiële onderneming haar werkzaamheden vanuit
het bijkantoor kan verrichten. Eerst na bekendmaking van
deze voorwaarden via de nationale toezichthouder, of, bij
het uitblijven daarvan: na twee maanden, kan de financiële
onderneming haar werkzaamheden vanuit het bijkantoor
daadwerkelijk aanvangen. Een langere periode voor de
verzending van de mededeling, bedoeld in het derde lid,
maakt de termijn van vijf maanden om daadwerkelijk werkzaamheden vanuit een bijkantoor te kunnen verrichten,
onnodig langer. Het bijkantoor kan immers slechts worden
geopend na ontvangst van een positieve beschikking op de
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aanvraag. Gelet op het feit dat tegen de honorering van het
notificatieverzoek geen bezwaar of beroep zal worden
aangetekend, interfereert de meldingstermijn niet met
termijnen dienaangaande.
Zie ook de toelichting uit Kamerstuk 29 708, nr. 19 bij art.
2:108.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 2:108 (red.).
Artikel 2:110
1. Een bank met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
eerste lid, heeft en voornemens is voor de
eerste maal door middel van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat
haar bedrijf uit te oefenen, gaat daartoe
slechts over nadat zij kennis heeft gegeven van haar voornemen aan de Nederlandsche Bank onder opgave van de lidstaat waarnaar zij voornemens is diensten
te verrichten en van de voorgenomen
werkzaamheden.
2. De Nederlandsche Bank doet binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving
van het voornemen daarvan mededeling
aan de toezichthoudende instantie van de
lidstaat waarnaar de bank voornemens is
diensten te verrichten. De Nederlandsche
Bank zendt een afschrift van de mededeling aan de bank.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:110 geeft regels voor kredietinstellingen met zetel
in Nederland die diensten naar een andere lidstaat willen
verrichten. Dit artikel dient in samenhang met artikel 2:116
te worden gelezen. De voorganger van de artikelen 2:110
en 2:116 is artikel 17 van de Wtk 1992. De artikelen 2:110
en 2:116 vinden hun oorsprong in artikel 21 van de richtlijn
banken. Artikel 2:110 bepaalt dat een kredietinstelling die
voor het eerst diensten wil verrichten naar een andere
lidstaat daartoe slechts overgaat indien deze een vergunning heeft en slechts na een kennisgeving van het voornemen aan DNB onder opgave van de lidstaat en de voorgenomen werkzaamheden (terug te vinden in het huidige
artikel 17, tweede lid, van de Wtk 1992). De opzet en de
formulering van artikel 2:110 wijken af van de artikelen
2:108 en van die van artikel 2:117 (waarin regels zijn opgenomen voor kredietinstellingen, levensverzekeraars of
schadeverzekeraars die diensten naar een andere lidstaat
willen verrichten). De reden daarvoor is dat in de richtlijn
banken, in tegenstelling tot in de richtlijnen voor verzekeraars, is gekozen voor een zuiver administratieve procedure, dus zonder inhoudelijke beoordeling, voor het verrichten
van diensten naar een andere lidstaat. Op grond van de
richtlijn banken kan een kredietinstelling die diensten wil
verrichten naar een andere lidstaat volstaan met een kennisgeving daarvan aan de toezichthoudende instantie in de
lidstaat waar de kredietinstelling haar zetel heeft. Dit betekent dat het aanleveren van de in dit artikel genoemde
gegevens voldoende is om diensten te mogen verrichten
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naar een andere lidstaat. De toezichthoudende instantie in
de lidstaat van de zetel doet van deze melding binnen een
maand mededeling aan de betreffende toezichthoudende
instantie in de andere lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het tweede lid betreft de rol van DNB bij het verrichten van
diensten door een kredietinstelling vanuit Nederland naar
een andere lidstaat. Voor het verrichten van diensten geldt
een lichtere procedure dan voor vestiging van een bijkantoor. Anders dan in geval van een bijkantoor is bij het verrichten van diensten geen instemming van de toezichthouder vereist. Een kennisgeving van het voornemen aan DNB
is voldoende.

§ 2.3.2.2. Bijkantoor en verrichten van
diensten door een bank naar een staat
die geen lidstaat is
Artikel 2:111
1. Een bank met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11,
eerste lid, heeft en voornemens is vanuit
een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is het bedrijf van bank uit te oefenen,
gaat daartoe slechts over nadat de Nederlandsche Bank met het voornemen heeft
ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank stemt in met het
voornemen indien de bank voldoet aan
het ingevolge het eerste lid bepaalde, tenzij, gelet op het voornemen van de bank,
haar bedrijfsvoering of financiële positie
niet toereikend is.
4. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
Kamerstuk 29 708, nr. 10.
Artikel 2:111 geeft regels voor kredietinstellingen, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in Nederland die vanuit een bijkantoor het bedrijf van kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar willen uitoefenen in een staat die geen lidstaat is. Artikel 2:111 dient in
samenhang met artikel 2:34 te worden gelezen. De voorgangers van deze artikelen zijn de artikelen 16b van de
Wtk 1992, 83a tot en met 83c van de Wtv 1993 (ingevoegd
met de Wet A & h). De artikelen 2:111 en 2:34 vinden hun
oorsprong in de Basel Core Principles en de in 1999 vastgestelde principes van de International Association of
Insurance Supervisors (IAIS). Gelet op de noodzaak om
het toezicht op kredietinstellingen uit staten die geen lidstaten zijn, te versterken is ter uitvoering van de zogenaamde
“minimum standards” van het Bazels Comité artikel 16b in
de Wtk 1992 opgenomen. De “minimum standards” bepalen dat de toezichthoudende instantie in het land van de
zetel van de kredietinstelling in staat dient te zijn het oprich-
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ten van buitenlandse vestigingen door onder haar toezicht
staande kredietinstellingen te beoordelen en zonodig tegen
te houden. De door de IAIS in 1999 vastgestelde principes
zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de minimum standards
voor kredietinstellingen. Aangezien de principes voor genoemde verzekeraars geen onderscheid maken naar de
soort verzekeraar zijn deze principes met de Wet A & h
zowel in de Wtn (de artikelen 40a tot en met 40c) als in de
Wtv 1993 (de artikelen 83a tot en met 83c) verwerkt.
De redactie van artikel 2:111 lijkt op die van artikel 2:115
en 2:108. Dit betekent echter niet dat het regime voor
financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen
lidstaat is die vanuit een bijkantoor hun bedrijf willen uitoefenen gelijk is aan het regime dat geldt voor financiële
ondernemingen die gebruik kunnen maken van het Europees paspoort (zie artikel2:34). Een gecoördineerd toezichtregime ontbreekt immers. Nu het toezicht buiten de
Europese Unie niet is geharmoniseerd, is het mogelijk dat
de daadwerkelijke uitoefening van de activiteiten van het
bijkantoor aan aanvullende eisen van de toezichthoudende
instantie in een andere staat moet voldoen, ook al is de
instemming van DNB verkregen.

stelling hebben verkregen, zijn gelijk aan die met betrekking tot banken die een vergunning hebben verkregen.
In de artikelen 2:112 t/m 2:114 worden de procedures voor
“uitgaande” Nederlandse financiële instellingen opgenomen. In artikel 2:112 wordt de notificatieprocedure inzake
het vanuit een bijkantoor verrichten van werkzaamheden in
een andere lidstaat opgenomen en in artikel 2:114 de
notificatieprocedure inzake het verrichten van diensten
naar een andere lidstaat. De artikelen 2:112 t/m 2:114 zijn
afgestemd op de overeenkomstige artikelen voor banken in
dit wetsvoorstel (de artikelen 2:108, 110, 115). Voor de
toelichting zij derhalve verwezen naar de toelichting bij
laatstgenoemde artikelen.
Voor de “inkomende” financiële instellingen uit andere
lidstaten bevat artikel 2:114 een vergelijkbare procedure.
Aangezien deze notificatieprocedure voor “inkomende”
financiële instellingen gebaseerd is op die voor “inkomende” banken, is artikel 2:114 afgestemd op het overeenkomstige artikel voor “inkomende” banken in dit wetsvoorstel
(het voorgestelde artikel 2:15 en 35). Voor een toelichting
zij derhalve verwezen naar de toelichting bij laatstgenoemde artikelen.

Kamerstuk 29 708, nr. 19
Het tweede en derde lid betreffen de rol van DNB bij vestiging van een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is.
Evenals bij vestiging van een bijkantoor in een andere
lidstaat, beslist DNB binnen drie maanden of instemming
wordt verleend. Er wordt in deze situatie geen samenwerking tussen DNB met de toezichthoudende instantie van de
ontvangende staat voorgeschreven.

Artikel 2:113
1. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in artikel 2:112,
eerste lid, tenzij, gelet op het voornemen
van de financiële instelling, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is.
2. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
3. De Nederlandsche Bank doet binnen een
werkdag na het nemen van het besluit
daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat waar de financiële instelling voornemens is door
middel van een bijkantoor haar bedrijf uit
te oefenen. De Nederlandsche Bank zendt
een afschrift van de mededeling aan de financiële instelling.
4. De mededeling, bedoeld in het derde lid,
bevat tevens gegevens over de omvang
van het eigen vermogen, de solvabiliteitsratio alsmede voorzover van toepassing
gegevens over de toepasselijkheid van
een vangnetregeling op de verplichtingen
van het bijkantoor van de financiële instelling.
5. De Nederlandsche Bank deelt binnen twee
maanden na de mededeling, bedoeld in
het derde lid, de financiële instelling de
voorwaarden mede die de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat
heeft verbonden aan het uitvoeren van de
werkzaamheden in de betrokken lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Voor de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 2:109, met dien verstande dat voor

§ 2.3.2.3. Bijkantoor en verrichten van
diensten door een financiële instelling
naar een andere lidstaat
Artikel 2:112
1. Een financiële instelling met zetel in Nederland die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110
heeft en voornemens is haar bedrijf vanuit
een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor uit te oefenen, gaat daartoe slechts
over nadat de Nederlandsche Bank met
het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
In de artikelen 2:112 t/m 2:114 wordt vorm gegeven aan de
notificatieprocedures ten behoeve van financiële instellingen die een verklaring van ondertoezichtstelling hebben als
bedoeld in artikel 3:110 en die door middel van een bijkantoor dan wel door middel van het verrichten van diensten
hun bedrijf in andere lidstaten willen uitoefenen. Tevens
wordt hiermee artikel 19 van de richtlijn banken geïmplementeerd. De notificatieprocedures met betrekking tot de
financiële instellingen die zich aan het bankentoezicht
hebben onderworpen en een verklaring van ondertoezicht-
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“kredietinstelling” gelezen moet worden “financiële instelling”.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In het eerste lid van artikel 2:113 van de Wft wordt verwezen naar het voornemen van een onderneming als bedoel
in artikel 2:112, eerste lid, van de Wft. De daar bedoelde
onderneming is niet, zoals gesteld in het huidige eerste lid
van artikel 2:113 van de Wft een kredietinstelling, maar een
financiële instelling. De in dit onderdeel voorgestelde wijziging herstelt deze vergissing.
Artikel 2:114
1. Een financiële instelling met zetel in Nederland die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110
heeft en voornemens is voor de eerste
maal door middel van het verrichten van
diensten naar een andere lidstaat haar
bedrijf uit te oefenen, gaat daartoe slechts
over nadat zij kennis heeft gegeven van
haar voornemen aan de Nederlandsche
Bank onder opgave van de lidstaat waarnaar zij voornemens is diensten te verrichten en van de voorgenomen werkzaamheden.
2. De Nederlandsche Bank doet binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving
van het voornemen daarvan mededeling
aan de toezichthoudende instantie van de
lidstaat waarnaar de financiële instelling
voornemens is diensten te verrichten. De
Nederlandsche Bank zendt een afschrift
van de mededeling aan de financiële instelling.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Zie de toelichting bij art. 2:112.
Voor een toelichting op het tweede lid wordt verwezen naar
de toelichting op artikel 2:110, met dien verstande dat voor
“kredietinstelling” gelezen moet worden “financiële instelling”.

Afdeling 2.3.3 Uitoefenen van bedrijf
van levensverzekeraar en schadeverzekeraar
§ 2.3.3.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:115
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 heeft en voornemens is vanuit
een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor het bedrijf van levensverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar uit te
oefenen, gaat daartoe slechts over nadat
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de Nederlandsche Bank met het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:108 en 115 dient in samenhang met artikel 2:109
te worden gelezen. Met deze artikelen wordt beoogd uitvoering te geven aan de artikelen 20 van de richtlijn banken, 40 van de richtlijn levensverzekeraars en 10 van de
eerste richtlijn schadeverzekeraars. De materie is thans
geregeld in de artikelen 16, eerste, tweede en vierde lid,
16a, eerste, tweede en vierde lid, van de Wtk 1992, 80,
eerste, tweede, vierde en vijfde lid en 82 van de Wtv 1993.
De bepalingen in deze afdeling wijken in een aantal opzichten af van de equivalenten van deze bepalingen in de
huidige toezichtwetten. In de eerste plaats is gekozen om
de bepalingen die zich richten tot DNB in het Algemeen
deel op te nemen en de bepalingen die zich richten tot de
financiële onderneming in dit deel. De reden hiervoor is dat
in het Algemeen deel (afdeling 1.6.2) de bepalingen betreffende het verkeer tussen de nationale toezichthouders met
toezichthoudende instanties in andere lidstaten alsmede de
procedurele bepalingen omtrent grensoverschrijdende
werkzaamheden zijn opgenomen. In de tweede plaats is
getracht de huidige bepalingen in de verschillende toezichtwetten redactioneel te harmoniseren en deze meer
richtlijnconform te maken. Dit heeft ertoe geleid dat de
bepalingen redactioneel afwijken van de bepalingen in de
huidige toezichtwetten. Hieraan ligt geen inhoudelijke beleidswijziging ten grondslag.
Ook om de volgende reden is gekozen voor een afwijkende
redactie. Indien de toezichthouder weigert bovengenoemde
mededeling te doen, voorzien de richtlijnen er in dat tegen
het achterwege laten van een mededeling beroep moet
kunnen worden ingesteld. Om duidelijk tot uitdrukking te
brengen dat de procedure is omkleed met de waarborgen
van de Awb is in het kader van dit wetsvoorstel ervoor
gekozen het besluitbegrip te introduceren. Door de gekozen formulering (introductie van het begrip “aanvraag”)
wordt beter geëxpliciteerd dat financiële ondernemingen
rechtsbescherming toekomt indien DNB geen mededeling
doet van het voornemen van de financiële onderneming tot
het openen van een bijkantoor of, in bepaalde gevallen, het
verrichten van diensten. Dit wordt door de Europese richtlijnen voorgeschreven, maar is thans niet geëxpliciteerd in
de toezichtwetten.
In de derde plaats komt een aantal bepalingen uit de huidige toezichtwetten niet meer terug. Zo komen de huidige
bepalingen in de Wtv 1993 (zoals de artikelen 80, derde lid
en 81, derde lid, van de Wtv 1993) en de Wtk 1992 (zoals
de artikelen 16b, derde lid en 16c, tweede lid, van de Wtk
1992) op grond waarvan een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar de gegevens moesten vertalen wanneer de toezichthouder dit verzocht niet
meer terug. Inmiddels is in artikel 4:5 van de Awb generiek
bepaald dat een bestuursorgaan een aanvraag niet hoeft te
behandelen, indien voor de behandeling benodigde stukken ontbreken. Onder de benodigde stukken valt een vertaling van een Nederlandstalig stuk (of een Nederlandse

296

marktoegang
vertaling van een in een vreemde taal gesteld stuk). Wel
dient ingevolge artikel 4:5 van de Awb een termijn gesteld
te worden om de aanvraag met de benodigde stukken aan
te vullen. Een vertaalplicht hoeft daardoor in dit wetsvoorstel niet te worden opgenomen. Ook is getracht de bepalingen zoveel mogelijk gelijk te redigeren op die punten
waar thans de redactie van de artikelen verschilt, maar
waaraan niet altijd een inhoudelijk verschil ten grondslag
ligt.
Een kredietinstelling, een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar met zetel in Nederland die vanuit een bijkantoor diens bedrijf wil uitoefenen in een andere lidstaat, dient
de in dit artikel beschreven procedure te volgen. De te
volgen procedure kan als volgt worden samengevat. De
richtlijn banken (artikel 20), de richtlijn levensverzekeraars
(artikel 40) en de eerste richtlijn schadeverzekeraars (artikel 10) geven dezelfde regels voor het geval waarin de
desbetreffende onderneming haar bedrijf wil uitoefenen
door middel van een bijkantoor in een andere lidstaat. De
desbetreffende onderneming geeft kennis van het voornemen aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
haar zetel en legt bepaalde gegevens aan die toezichthoudende instantie over. Het gaat om de gegevens die thans
worden genoemd in de artikelen 16, tweede lid, 16a, tweede lid, van de Wtk 1992 en 80, tweede lid, van de Wtv
1993. De toezichthoudende instantie van de lidstaat van de
zetel doet mededeling van deze gegevens aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat, tenzij de toezichthoudende instantie redenen heeft om te twijfelen aan –
in de woorden van de bedoelde richtlijnen – de deugdelijkheid van de administratieve structuur, de financiële positie
van de financiële onderneming of aan de goede reputatie
en de beroepskwalificaties of ervaring van de verantwoordelijke bestuurders. Ten aanzien van het voornemen tot het
uitoefenen van het bedrijf vanuit een bijkantoor in een
andere lidstaat is er dus geen verschil in de regeling betreffende kredietinstellingen en de regeling betreffende levensverzekeraars of schadeverzekeraars met betrekking tot de
vraag of de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
de zetel toestemming mag geven voor het uitoefenen van
het bedrijf door middel van een bijkantoor.
Er is wel een verschil tussen de regelingen ten aanzien van
het voornemen tot het uitoefeningen van het bedrijf door
middel van het verrichten van diensten. Een kredietinstelling die haar bedrijf in een andere lidstaat wil uitoefenen
door middel van dienstverrichting stelt de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de zetel hiervan in kennis.
Deze toezichthoudende instantie doet van het voornemen
mededeling aan de toezichthoudende instantie van de
andere lidstaat binnen een maand. De toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de zetel heeft daarbij geen
beoordelingsvrijheid: hij moet de gegevens doorzenden
(artikel 21 richtlijn banken). Dat is anders in de richtlijn
levensverzekeraars (42, tweede lid) en de eerste richtlijn
schadeverzekeraars (artikel 16, tweede lid). De toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de
verzekeraar kan weigeren de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat mededeling te doen van de gegevens. Indien de toezichthoudende instantie dat weigert,
deelt hij de redenen van weigering mee aan de verzekeraar. De richtlijnen schrijven voor dat beroep moet kunnen
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worden ingesteld tegen een dergelijke weigering. Om dat
beroep te omkleden met de waarborgen van de Awb is in
het kader van deze nota van wijziging ervoor gekozen in de
formulering van deze bepaling tot uitdrukking te brengen
dat sprake is van een besluit (“instemming”), hetgeen in de
huidige toezichtwetten onvoldoende naar voren komt.
Kortom, zowel de richtlijnen als de huidige toezichtwetten
gaan er impliciet van uit dat door de toezichthoudende
instantie een inhoudelijke beoordeling plaatsvindt, en bergen een verkapt instemmingvereiste in zich (met uitzondering van de situatie waarin een kredietinstelling zijn bedrijf
door middel van een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor wil uitoefenen). Het is zuiverder het vereiste van instemming uitdrukkelijk te noemen. Het aanleveren van
gegevens op zichzelf is dus niet voldoende om grensoverschrijdend werkzaam te mogen zijn. In afdeling 1.6.2 van
het Algemeen deel worden de toetsingscriteria voor de
toezichthouders opgenomen waaraan een aanvraag van
een financiële onderneming om grensoverschrijdend activiteiten te mogen verrichten wordt getoetst. Zo blijkt uit afdeling 1.6.2 van het Algemeen deel dat een financiële onderneming die een vergunning heeft instemming krijgt van
DNB om in een andere lidstaat vanuit een bijkantoor actief
te mogen zijn tenzij de bedrijfsvoering, de financiële positie
van die financiële onderneming, of de betrouwbaarheid en
deskundigheid van de bestuurders of de vertegenwoordiger
van een levensverzekeraar of schadeverzekeraar niet
buiten twijfel staan. Voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars gelden daarnaast vereisten ten aanzien van
de vertegenwoordiger (zie artikel 82 Wtv 1993). Deze zijn
opgenomen in afdeling 3.3.2. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de vertegenwoordiger.
De artikelen 2:108 en 115 geven regels voor financiële
ondernemingen die gebruik kunnen maken van een Europees paspoort en die vanuit een bijkantoor het bedrijf van
kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar
willen uitoefenen in een andere lidstaat. Het tweede lid van
artikel 2:108 en 115 bepaalt dat het een financiële onderneming verboden is om vanuit het bijkantoor nieuwe werkzaamheden te verrichten indien DNB haar instemming voor
de bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor heeft ingetrokken. In de Wtk 1992 kwam al een soortgelijke bepaling voor
(artikel 16, negende lid, van de Wtk 1992). In de andere
toezichtwetten ontbrak een soortgelijke bepaling, maar kon
via de aanwijzingsbevoegdheid hetzelfde resultaat worden
bereikt. De aanwijzingsbevoegdheid van artikel 18 van de
Wtv 1993 komt niet meer terug in dit wetsvoorstel. Voor
een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij artikel
1:1, eerste lid, de definitie van levensverzekering. In dit
wetsvoorstel wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het
intrekken van het instemmingbesluit voor alle financiële
ondernemingen te regelen.
Niet is geregeld vanaf welk moment de financiële onderneming in de andere lidstaat met het uitoefenen van haar
bedrijf door middel van een bijkantoor kan aanvangen. Het
is aan de lidstaat waar het bijkantoor wordt gevestigd om
zulks te bepalen. In de omgekeerde situatie – een financiele onderneming met zetel in een andere lidstaat vestigt in
Nederland een bijkantoor – wordt in artikel 2:15 en 35
bepaald wanneer mag worden aangevangen met het uitoe-
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fenen van het bedrijf. Uit het karakter van de Europese
richtlijnen volgt immers dat de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van het bijkantoor geen belemmeringen
mag opleggen wanneer een financiële onderneming in een
andere lidstaat een vergunning heeft. De toezichthoudende
instantie in de lidstaat van de zetel noch de toezichthoudende instantie in de lidstaat van het bijkantoor heeft de
bevoegdheid een ander tijdstip van aanvang te bepalen
dan die voortvloeit uit de Europese richtlijnen.
Opgemerkt zij dat in de Wtk 1992, de Wtn en de Wtv 1993
de termijn waarbinnen DNB moet beslissen drie maanden
is. In het wetsvoorstel wordt ter harmonisering met de Wte
1995 voorgesteld de termijn voor alle ondernemingen die in
andere lidstaten door middel van een bijkantoor of het
verrichten van diensten werkzaam willen zijn, op twee
maanden te stellen. Dit is niet in strijd met de betrokken
Europese richtlijnen aangezien de verkorting van de beslistermijn van de toezichthouder in het voordeel van financiële
ondernemingen is.
Kamerstuk 33.273 nr 03
De wijzigingen in de artikelen 2:115, 2:117 en 2:118, zorgen ervoor dat deze afdeling uitsluitend ziet op verzekeraars die over een vergunning met Europees paspoort
beschikken als bedoeld in de artikelen 14 en 162 van de
richtlijn solvabiliteit II.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
De huidige onderdelen AG, AI, AJ en AL zijn overbodig
geworden door de gekozen systematiek, waarbij de vergunningverlening voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel in Nederland wordt geregeld in artikel
2:48 Wft. In plaats daarvan wordt in de onderdelen AG, AI,
AJ en AL aangegeven om welke soort verzekeraars het
gaat (verzekeraars niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang).
Artikel 2:116
1. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in artikel 2:115,
eerste lid, tenzij, gelet op het voornemen
van de verzekeraar, zijn bedrijfsvoering of
financiële positie niet toereikend is, of de
geschiktheid of betrouwbaarheid van een
persoon die het dagelijkse beleid bepaalt
of van de vertegenwoordiger van de verzekeraar niet buiten twijfel staat.
2. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
3. De Nederlandsche Bank doet binnen een
werkdag na het nemen van het besluit
daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat waar de verzekeraar voornemens is door middel van
een bijkantoor zijn bedrijf uit te oefenen.
De Nederlandsche Bank zendt een afschrift van de mededeling aan de verzekeraar.
4. In de mededeling, bedoeld in het derde lid,
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wordt tevens vermeld of de verzekeraar
voldoet aan het minimumkapitaalvereiste
en het solvabiliteitskapitaalvereiste.
5. De Nederlandsche Bank deelt binnen twee
maanden na de mededeling, bedoeld in
het derde lid, de verzekeraar de voorwaarden mede die de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat heeft verbonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden in de betrokken lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Voor de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 2:109, met dien verstande dat voor
“kredietinstelling” gelezen moet worden “levensverzekeraar
of schadeverzekeraar”.
Kamerstuk 33.273 nr 03
De wijziging van artikel 2:116, vierde lid, van de Wft dient
ter implementatie van artikel 146, eerste lid, van de richtlijn.
Dit is de enige wijziging die voortvloeit uit dit artikel. Voor
het overige is artikel 146, eerste lid, van de richtlijn reeds
geïmplementeerd in de overige leden van artikel 2:116 van
de Wft. Met de wijziging wordt de terminologie van het
vierde lid aangepast aan de terminologie van de richtlijn.
Artikel 2:117
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, heeft en voornemens
is vanuit een vestiging in een lidstaat voor
de eerste maal door middel van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat zijn bedrijf uit te oefenen, gaat daartoe slechts over nadat de Nederlandsche
Bank overeenkomstig artikel 2:116, eerste
lid, met het voornemen heeft ingestemd.
2. In geval van co-assurantie binnen de Unie
is het eerste lid slechts van toepassing op
de schadeverzekeraar die als eerste schadeverzekeraar optreedt.
3. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel geeft regels voor levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in Nederland die diensten naar een
andere lidstaat willen verrichten. Dit artikel dient in samenhang met artikel2:119 te worden gelezen. De voorgangers
van de artikelen 2:117 en 2:119 zijn de artikelen 77 tot en
met 79 van de Wtv 1993. De artikelen vinden hun oorsprong in de artikelen 41 tot en met 44 van de richtlijn
levensverzekeraars en 14, 16 en 17 van de tweede richtlijn
schadeverzekeraars. Artikel 2:117 heeft dezelfde opzet en
redactie als de artikelen 2:115 en 108 en 2:117. Voor verzekeraars die diensten willen verrichten naar een andere
lidstaat geldt een ander regime dan voor kredietinstellingen
die diensten willen verrichten. Het verschil met het regime

298

marktoegang
voor kredietinstellingen is terug te voeren op Europese
richtlijnen. De richtlijnen voor verzekeraars bepalen dat
tegen een weigering (of het uitblijven van een reactie) van
de toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel
om mededeling van het voornemen van de verzekeraar te
doen aan de toezichthoudende instantie in de andere
lidstaat beroep bij een rechter open moet staan. Dit is,
zoals vermeld, niet het geval bij het verrichten van diensten
door een kredietinstelling naar een andere lidstaat. Kredietinstellingen kunnen volstaan met een kennisgeving. Verzekeraars kunnen echter pas overgaan tot het daadwerkelijk
verrichten van diensten naar een andere lidstaat zodra de
toezichthoudende instantie in de lidstaat van de zetel mededeling van het voornemen van die verzekeraar aan de
toezichthoudende instantie in de andere lidstaat heeft
gedaan en de verzekeraar daarvan heeft bericht. Verzekeraars dienen bij de aanvraag gegevens in bij DNB (eerste
lid). Naast een opgave van de lidstaat waarnaar de verzekeraar diensten wil gaan verrichten, betreft het een opgave
van de aard van de risico’s van schadeverzekering die
worden gedekt onderscheidenlijk de aard van levensverzekeringen die de verzekeraar wil gaan sluiten en eventuele
eisen op grond van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen.364 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
zal dit worden geregeld.
Het voorgestelde artikel 2:117 berust op artikel 79 van de
Wtv 1993 en regelt een specifieke situatie voor verzekeraars betreffende co-assurantie. Het derde lid is gebaseerd
op artikel 26, tweede lid, van de tweede richtlijn schadeverzekeraars.
Voor de goede orde wordt het volgende opgemerkt. Op
grond van artikel 77 van de Wtv 1993 kan het verrichten
van diensten door een levensverzekeraar of een schadeverzekeraar geschieden via een vestiging (bijvoorbeeld
bijkantoor) in de Europese Unie (bijvoorbeeld België, maar
ook Nederland) naar een andere lidstaat. Een soortgelijke
bepaling bestaat niet voor kredietinstellingen.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzing wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
De huidige onderdelen AG, AI, AJ en AL zijn overbodig
geworden door de gekozen systematiek, waarbij de vergunningverlening voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel in Nederland wordt geregeld in artikel
2:48 Wft. In plaats daarvan wordt in de onderdelen AG, AI,
AJ en AL aangegeven om welke soort verzekeraars het
gaat (verzekeraars niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang).
Artikel 2:118
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een
staat die geen lidstaat is die een vergun364

ning als bedoeld in artikel 2:40, eerste lid,
heeft en voornemens is vanuit Nederland
voor de eerste maal door middel van het
verrichten van diensten naar een andere
lidstaat het bedrijf van levensverzekeraar
of schadeverzekeraar uit te oefenen, gaat
daartoe slechts over indien de Nederlandsche Bank met het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
Kamerstuk 29 708, nr. 10
Dit artikel is naar inhoud gelijk aan de artikelen 105, 106 en
107 van de Wtv 1993 en ziet op levensverzekeraars en
schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat
is die voornemens zijn vanuit Nederland voor de eerste
maal diensten te verrichten naar een andere lidstaat. Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel 2:40 en 20 voor
de uitleg van de verhouding tussen de artikelen 2:20, 46 en
118. De Wtk 1992 en de Wtn kennen geen soortgelijke
bepaling voor kredietinstellingen en natura-uitvaartverzekeraars. Dit artikel dient in samenhang te worden gelezen met een nog op te nemen artikel in het Algemeen deel.
Deze artikelen zullen bij de tweede nota van wijziging in het
wetsvoorstel worden opgenomen. Voor een toelichting op
de redactie van dit artikel wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2:108 en 115.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
De huidige onderdelen AG, AI, AJ en AL zijn overbodig
geworden door de gekozen systematiek, waarbij de vergunningverlening voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel in Nederland wordt geregeld in artikel
2:48 Wft. In plaats daarvan wordt in de onderdelen AG, AI,
AJ en AL aangegeven om welke soort verzekeraars het
gaat (verzekeraars niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang).
Artikel 2:119
1. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in artikel 2:117,
eerste lid, of 2:118, eerste lid, tenzij, gelet
op het voornemen van de verzekeraar, zijn
bedrijfsvoering of financiële positie niet
toereikend is.
2. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen een maand na ontvangst van de
aanvraag.
3. De Nederlandsche Bank doet binnen een
werkdag na het nemen van het besluit
daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waarnaar
de verzekeraar voornemens is diensten te
verrichten. De Nederlandsche Bank zendt
een afschrift van de mededeling aan de
verzekeraar.
4. De mededeling, bedoeld in het derde lid,
bevat gegevens omtrent het solvabiliteits-

Zie artikel 77, lid 1 en 2, van de Wtv 1993.
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kapitaalvereiste en het minimumkapitaalvereiste van de verzekeraar, de aard van
de overeenkomsten van levensverzekering indien het een levensverzekeraar, dan
wel de aard van de risico’s van schadeverzekering indien het een schadeverzekeraar betreft die voornemens zijn door
middel van dienstverrichting hun bedrijf in
een andere lidstaat uit te oefenen, alsmede de branches waarin hij het verzekeringsbedrijf mag uitoefenen.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Anders dan op grond van de bepalingen met betrekking tot
dienstverrichting voor overige financiële ondernemingen,
neemt DNB ten aanzien van een schade- of levensverzekeraar, die voornemens is diensten te gaan verrichten naar
een andere lidstaat, ingevolge dit artikel wel een besluit
over instemming. De termijn voor het nemen van het besluit
is één maand.
Zie ook de toelichting in Kamerstuk 29 708, nr. 3 onder
artikel 2:109.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Voorgesteld wordt om in artikel 2:119, vierde lid, van de Wft
hetzelfde onderscheid tussen levens- en schadeverzekeraars aan te brengen als in artikel 1:107, derde lid, onderdeel b, van de Wft.
Kamerstuk 33.273 nr 03
De wijziging van artikel 2:119, vierde lid, dient ter implementatie van artikel 148, eerste lid, van de richtlijn. Daar
waar nu wordt gesproken van «solvabiliteitsmarge» is nu in
de richtlijn opgenomen dat de mededeling waar het in dit
artikel om draait zowel informatie dient te bevatten over het
naleven van het solvabiliteitskapitaalvereiste als het minimumkapitaalvereiste.

§ 2.3.3.2. Bijkantoor in een staat die
geen lidstaat is
Artikel 2:120
1. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, heeft en voornemens
is vanuit een in een staat die geen lidstaat
is gelegen bijkantoor het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uit
te oefenen, gaat daartoe slechts over nadat de Nederlandsche Bank met het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank stemt in met het
voornemen, indien de verzekeraar voldoet
aan het ingevolge het tweede lid bepaalde,
tenzij, gelet op het voornemen van de ver-

© R.E. Batten januari 2020

zekeraar, zijn bedrijfsvoering of financiële
positie niet toereikend is, of de geschiktheid of betrouwbaarheid van een persoon
die het dagelijkse beleid bepaalt of van de
vertegenwoordiger van de verzekeraar
niet buiten twijfel staat.
4. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
Zie de toelichting bij art. 2:111.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
De huidige onderdelen AG, AI, AJ en AL zijn overbodig
geworden door de gekozen systematiek, waarbij de vergunningverlening voor verzekeraars met beperkte risicoomvang met zetel in Nederland wordt geregeld in artikel
2:48 Wft. In plaats daarvan wordt in de onderdelen AG, AI,
AJ en AL aangegeven om welke soort verzekeraars het
gaat (verzekeraars niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang).

Afdeling 2.3.4 Uitoefenen van bedrijf
van verzekeraar met beperkte risicoomvang
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting op de onderdelen ALa en ALb wordt
verwezen naar paragraaf 5 van de algemene toelichting.

§ 2.3.4.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:121
1. Een levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel
in Nederland die een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, heeft en
voornemens is vanuit een buiten Nederland gelegen bijkantoor het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar
uit te oefenen, gaat daartoe slechts over
nadat de Nederlandsche Bank met het
voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank stemt in met het
voornemen indien de verzekeraar voldoet
aan het bij of krachtens het tweede lid bepaalde, tenzij, gelet op het voornemen van
de verzekeraar, zijn bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is, of de
geschiktheid of betrouwbaarheid van een
persoon die het dagelijkse beleid bepaalt
of van de vertegenwoordiger van de verzekeraar niet buiten twijfel staat.
4. De Nederlandsche Bank neemt een besluit
binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag.
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Kamerstuk 29 708, nr. 10
Artikel 2:121 is naar inhoud gelijk aan de artikelen 40a,
eerste, tweede en vierde lid, en 40c Wtn voor zover laatstgenoemd artikel regels geeft voor natura-uitvaartverzekeraars. Dit artikel is van toepassing op clearinginstellingen
en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in Nederland die
vanuit een bijkantoor hun bedrijf willen uitoefenen buiten
Nederland (zowel in een andere lidstaat als in een staat die
geen lidstaat is). Artikel 2:121 dient in samenhang met
artikel2:34 te worden gelezen. Nu deze ondernemingen
geen gebruik kunnen maken van een Europees paspoort
zal de clearinginstelling of de natura-uitvaartverzekeraar
zich rechtstreeks met de toezichthoudende instantie in een
andere (lid)staat moeten verstaan indien dat in de lokale
regelgeving in de betreffende (lid)staat is bepaald.
Krachtens het eerste lid dient een clearinginstelling of een
natura-uitvaartverzekeraar gegevens in te dienen bij DNB.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald welke gegevens het betreft. Voor clearinginstellingen gaat het om vergelijkbare gegevens als die kredietinstellingen dienen aan te leveren die een bijkantoor
openen in een staat die geen lidstaat is. Voor naturauitvaartverzekeraars gaat het om de gegevens, bedoeld in
artikel 40a, tweede lid, van de Wtn. De clearinginstelling of
de natura-uitvaartverzekeraar kan zijn werkzaamheden
aanvangen na de instemming van DNB.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Voor de toelichting op het tweede en derde lid van dit artikel wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2:111.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
Voor een toelichting op de onderdelen ALa en ALb wordt
verwezen naar paragraaf 5 van de algemene toelichting.

Afdeling 2.3.4a. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Artikel 2:121a en 2:121b regelen de voorwaarden waaronder premiepensioeninstellingen «buitenlandse» pensioenregelingen mogen uitvoeren. De voorwaarden waaronder
buitenlandse IORP’s pensioenregelingen van Nederlandse
bijdragende ondernemingen mogen uitvoeren zijn reeds in
de Pensioenwet geregeld (zie hieronder). De gestelde
voorwaarden komen voort uit artikel 20, derde tot en met
zesde lid, IORP en vertonen grote gelijkenis met de bepalingen die zijn vastgelegd voor pensioenfondsen in de
artikelen 194, 195 en 199 Pensioenwet. Bij de redactie van
de artikelen is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de
systematiek van de Wft ter zake.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie willen de voordelen weten
van de PPI ten opzichte van soortgelijke pensioeninstellingen in België, Luxemburg en Ierland. De leden van de
CDA-fractie vroegen zich af hoeveel buitenlandse IORP’s
(OFP, SEPCAV en PPF) er momenteel zijn. De leden van
de CDA-fractie vroegen of de Belgische OFP een IORP is.
De regering wil vooreerst opmerken dat zij geen uitspraken
wil doen over de kwalificatie van buitenlandse pensioenin-
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stellingen en de verenigbaarheid van buitenlandse IORP’s
met de IORP-richtlijn. Ook wil de regering zelf geen “vergelijkend warenonderzoek” uitvoeren. Dat laat zij aan de
markt over. Een vergelijking van de PPI met artikel 17
IORP’s zou overigens mank gaan. Het gaat hier immers om
verschillende instellingen. De regering meent echter wel
dat de PPI volledig de concurrentie aan kan met andere
niet-artikel 17 IORP’s. De regering meent dat de kracht van
de PPI ligt in zijn eenvoud en transparantie. Met de introductie van de PPI wil de regering een ontwikkeling - zoals
deze zich voordeed begin jaren ’90 – voorkomen. In deze
periode viel een ‘uitvlucht’ van vermogensbeheerders naar
Luxemburg waar te nemen. Wanneer Nederland een PPI
kent, zal deze toevlucht – in ieder geval wat betreft nietartikel 17 IORP’s – hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden.
Momenteel zijn er grosso modo 80 IORP’s.3365
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie merken op dat “(i)n het kader
van de stand van zaken in overige (concurrerende) landen
wordt opgemerkt dat de vormgeving in andere landen iets
afwijkt van de PPI op een aantal andere factoren als vereist
kapitaal, rechtspersoonlijkheid, ringfencing, hoedanigheid
pensioendeelnemers. Hierbij gaat het niet om materiële
verschillen, zo wordt opgemerkt, maar de leden van de
CDA-fractie willen hier toch graag wat meer over weten.
Welke afwijkingen zijn dit precies? Graag ontvangen deze
leden een overzicht van deze afwijkingen”.
De regering beschikt niet over een zelf uitgevoerd onderzoek naar deze verschillen, maar kan verwijzen naar verschillende rapporten en CEIOPS overzichten en analyses.
Zo kan gewezen worden op de CEIOPS overzichten inzake
de zekerheidsmechanismen, de ‘key aspects’ en de rechtsvormen. De benodigde “kapitaalpositie” - waarnaar de
leden van de fractie van het CDA vroegen - hangt uiteraard
samen met het zekerheidsmechanisme. Uit dit laatste
CEIOPS-rapport366 blijkt dat de kapitaalpositie van deze
instellingen verschilt al naar gelang het een zogenoemde
artikel 17 IORP is, of niet (zie paragraaf 3.1.). Ten slotte
kan de regering verwijzen naar een onderzoek inzake de
verschillen en overeenkomsten tussen IORP’s in Nederland, België, Luxemburg en Ierland.367
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie willen weten hoe het is gegaan met de opgerichte PPI’s in België, Luxemburg en
Ierland in de afgelopen twee jaar en welke conclusies de
regering hieruit trekt?
De regering kan opmerken dat haar geen gegevens bekend zijn waaruit blijkt dat er in deze landen met de PPI
vergelijkbare ondernemingen zijn opgericht. De toevlucht
van pensioenregelingen naar deze landen heeft vooralsnog
niet plaatsgevonden. Het lijkt echter te vroeg hier nu con365
366
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CEIOPS-OP-19/08.
‘Survey on fully funded, technical provisions and security
mechanisms in the European occupational pension sector’,
CEIOPS-OPSSC-01/08 Final, 31 maart 2008.
Onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young, getiteld ‘PanEuropean Pension Funds in a Future World’. Te raadplegen
op: www.ey.com.
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clusies aan te verbinden, omdat de oorzaken hiervan niet
eenduidig vast te stellen zijn.
Kamerstuk 31.891, nr. 9
De leden van de CDA-fractie vroegen waar de regering
zich op baseert wanneer zij stelt dat de PPI de concurrentie
met andere niet-artikel 17 IORP’s aankan.
De PPI volgt de minimumeisen van de IORP-richtlijn, met
uitzondering van enkele punten waarvan de regering het
wenselijk vindt dat zwaardere eisen van toepassing zijn.
Dat zijn met name de governance eisen (zie hieronder) en
de bescherming van de deelnemers. Door deze opzet is de
PPI concurrerend met andere niet artikel 17 IORP’s, omdat
deze aan dezelfde minimumeisen gebonden zijn.
Vooral wil de regering benadrukken dat de PPI, wat de
wettelijke vormgeving betreft, een solide instelling is. De
positie van de deelnemer is op vele fronten gewaarborgd
(zie hieronder), zonder dat de concurrentieslag met andere
vehikels negatief wordt beïnvloed. Zo is de eenvoud van
het vehikel in internationaal opzicht een aantrekkelijk element.
Bijvoorbeeld: de regeling van de PPI voorziet in ringfencing
(juridisch afscheiden van vermogens), maar stelt dit niet
verplicht. Ringfencing is eenduidig en transparant uitgewerkt en goed ingebed in de Nederlandse faillissementswetgeving. Deelnemers kunnen per regeling er dus voor
kiezen om hun vermogen veilig af te schermen van andere
vermogens waarmee zij geen vermenging wensen. Ook
kan een door het kabinet geïntroduceerde pensioenbewaarder aangesteld worden. Deze pensioenbewaarder
heeft geen andere taak dan het ‘bewaren’ van het vermogen en biedt dus een extra veiligheid wanneer de deelnemers hun vermogen willen afschermen. Voorts, een PPI
kan door een ieder worden opgericht (dus niet alleen door
de werkgever) en kent een flexibele rechtsvorm en bestuursstructuur die maatwerkoplossingen voor multinationale ondernemingen met uiteenlopende lokale pensioenregelingen mogelijk maakt. Wel zijn de Principes voor een goed
pensioenfondsbestuur -voor zover deze van toepassing zijn
op rechtstreeks verzekerde regelingen -ook van toepassing
op de PPI. Dat betekent dat de governancevereisten vergelijkbaar zijn met die van een verzekeraar die DC-regelingen
uitvoert. Dat de governance aan solide eisen is onderworpen, is in het huidige tijdsgewricht als positief te duiden.
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op het ‘prudent person’
principe uit de IORP-richtlijn. Tenslotte mag de PPI ook
pensioenregelingen van buiten de EU beheren en geldt
voor de PPI een gunstig belastingregime. Uit onderzoek
blijkt dat marktpartijen deze factoren belangrijk vinden bij
de keus voor een IORP.368
Kamerstuk 31.891, nr. 3
De materie inzake de grensoverschrijdende activiteiten van
een PPI verdient nadere uitleg. Een PPI kan, ten eerste,
buitenlandse regelingen in Nederland uitvoeren.369 Ook kan

een PPI, ten tweede, buitenlandse regelingen in een andere lidstaat uitvoeren middels het opzetten van een infrastructuur die noodzakelijk is om de betrokken dienst te
kunnen verrichten.370 Voorts kan de PPI, ten derde, middels
een bijkantoor zoals gedefinieerd in artikel 1:1 onder a) van
de Wft in een andere (lid)staat een buitenlandse regeling
uitvoeren. In deze gevallen is er sprake van een grensoverschrijdende activiteit die valt binnen het EUVerdragskader van – in de bovenbeschreven eerste twee
gevallen – het vrij verkeer van diensten371 en in het derde
geval het vrij verkeer van vestiging.372 Wanneer is sprake
van een «grensoverschrijdende activiteit»? Uit de IORPrichtlijn definities van «lidstaat van ontvangst» en «lidstaat
van herkomst» dient afgeleid te worden dat het moet gaan
om een IORP die een regeling uitvoert die wordt beheerst
door de sociale en arbeidswetgeving van een (lid)staat
waar de IORP niet haar zetel heeft. Met andere woorden,
de «nationaliteit van de regeling» is het onderscheidende
criterium. Welke sociale en arbeidswetgeving op de regeling van toepassing is wordt – op het moment van schrijven
van deze toelichting – bepaald door artikel 6 van EVO
Verdrag,373 en daarna door artikel 8 van de Rome IVerordening.374 In dit wetsvoorstel wordt de boven geschetste benadering gevolgd. Dat betekent het volgende.
Wil een activiteit grensoverschrijdend zijn en onder de
zogeheten vier vrijheden «vallen», dient er in beginsel
sprake dient te zijn van een «grensoverschrijdend element». Zogeheten «interne situaties» worden in beginsel
niet door de vrijheden geraakt. De activiteit waarbij een PPI
met zetel in Nederland een Nederlandse regeling uitvoert
(al of niet middels een bijkantoor) is derhalve niet onderhevig aan goedkeuring van DNB op grond van artikel 2:121a,
zelfs als de bijdragende onderneming buiten Nederland is
gevestigd. De pensioenregeling bedoeld in artikel 2:121a is
een niet-Nederlandse pensioenregeling, of, zoals in dit
artikel valt te lezen «een pensioenregeling die niet wordt
beheerst door de Nederlandse sociaal en arbeidswetgeving.» Artikel 20, tweede lid vereist een goedkeuring van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de IORP haar
zetel heeft. Het in een andere lidstaat opzetten van een
bijkantoor – dat een onderdeel vormt van de Nederlandse
rechtspersoon PPI – veronderstelt een duurzaam karakter
van de activiteit. Dat blijkt uit de eerste definitie van een
bijkantoor in artikel 1:1 Wft, sub a. In dat geval wordt –
naast de geldende sociaal en arbeidswetgeving – overige
regelgeving van het land van vestiging van het bijkantoor
relevant.
Het bijkantoor zal dan ook belasting in de andere lidstaat
moeten afdragen. Voor de duidelijkheid: het bijkantoor is
nimmer een zelfstandige – los van de IORP staande –
rechtspersoon.
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat een IORP naar
370
371

368

369

De regering baseert zich hierbij op een Netspar Paper 25,
september 2009 en op verschillende onderzoeken en debatten die plaatsvonden in het kader van het “6th European
Pension Debate, 3 April 2009.
Zie art. 20, lid 2, IORP.
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Zie zaak C-55/94, Gebhard, Jurisprudentie 1995, blz. I-4195,
rechtsoverweging 27.
Art. 49 EG.
Art. 43 EG.
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Trb. 1980, nr. 156. In de Memorie
van toelichting is deze voetnoot weggevallen. (red.).
Art. 49 EG.
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buitenlands recht opgericht kan worden (primaire vestiging). In dat geval kan er geen sprake zijn van een PPI met
zetel in Nederland. De IORP-richtlijn gaat uit van de werkelijke zetelleer. Daardoor is het vereist dat de statutaire zetel
en de plaats waar het hoofdbestuur is gevestigd in dezelfde
lidstaat gelegen zijn. Op het moment dat de PPI zijn werkelijke zetel verplaatst, verliest zij haar vergunning. Dat valt af
te leiden uit het vergunningsvereiste van artikel 2:54g
juncto het nieuwe artikel 3:19a en het reeds bestaande
artikel 3:15, tweede lid. Overigens zijn financiële diensten
uitgezonderd van de «dienstenrichtlijn».375 Wil een PPI een
buitenlandse regeling uitvoeren, dan zal DNB per afzonderlijke regeling toestemming voor de uitvoering van deze
regeling moeten verlenen. Wat betreft de vestiging in een
«derdeland», de IORP richtlijn regelt deze materie niet,
zodat de algemene bepalingen inzake het vrij verkeer van
toepassing zijn. Voor financiële dienstverlening waarmee
kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, is de vestiging en de
dienstverlening gekoppeld aan het verwezenlijken van het
vrij verkeer van kapitaal.376 Met betrekking tot het kapitaalverkeer met derdelanden geldt – behoudens de Verdragsen de door het Hof erkende uitzonderingsgronden – een
verbod van alle belemmeringen. Een teleologische interpretatie van de IORP-richtlijn, en mede gelet op het level
playing field, zou er toe moeten leiden dat ook voor alle
grensoverschrijdende activiteiten van een PPI in derdelanden toestemming van DNB verkregen dient te worden.
Immers, het kan niet de bedoeling zijn dat voor het uitvoeren van een buitenlandse regeling wél toestemming van de
toezichthouder nodig is als het gaat om dienstverlening in
de EU/EER, maar dat geen toestemming noodzakelijk is
als het gaat om vestiging in een derdeland. Bovendien kan
het niet gewenst zijn dat voor «íntra EU-activiteiten» inzake
vestiging wel afzonderlijke toestemming nodig is, maar voor
de activiteiten in derdelanden niet. Dat zou bovendien
tegen de systematiek van de Wft indruisen, die voor alle
financiële instellingen aparte bepalingen bevat voor deze
situaties. Dit alles anders gezegd: artikel 2:121a vereist
toestemming van DNB wanneer een PPI voornemens is
een buitenlandse regeling uit te voeren. Zij kan deze buitenlandse regeling uitvoeren in Nederland, maar ook in het
buitenland. Wanneer een PPI een Nederlandse regeling wil
uitvoeren, behoeft zij geen aparte toestemming van DNB,
maar dient te (blijven) voldoen aan artikel 2:54g e.v. en de
bepalingen uit de Pensioenwet. Deze benadering sluit aan
bij de systematiek van de Pensioenwet.377
Met betrekking tot artikel 2:121b, eerste lid, dient opgemerkt te worden dat de daar bedoelde criteria beoordeeld
dienen te worden in het licht van de uit te voeren werkzaamheden. De zinsnede «gelet op het voornemen van de
premiepensioeninstelling» houdt derhalve in dat de toe375

376
377

Art. 2, lid 2, sub b van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12
december 2006 betreffende diensten op de interne markt
(PbEU L 376).
Art. 51, lid 2, EG.
«Artikel 20 van de richtlijn is geschreven voor grensoverschrijdende situaties in die zin dat sprake is van het ontvangen van bijdragen voor uitvoering van een pensioenregeling
uit een andere lidstaat.» Kamerstuk 31.226, nr. 3, p. 10.
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zichthouder per geval kan beoordelen dat de PPI niet over
– bijvoorbeeld – de juiste deskundigheid beschikt om een
buitenlandse regeling uit te voeren.

§ 2.3.4a.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten naar een andere staat
Artikel 2:121a
1. Een premiepensioeninstelling die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:54g,
eerste lid en voornemens is vanuit een in
een andere staat gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van diensten een pensioenregeling uit te voeren
die niet wordt beheerst door de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving, zoals
bedoeld in artikel 2 van de Pensioenwet
en artikel 2 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling,
gaat
daartoe
slechts over nadat de Nederlandsche
Bank met het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Nederlandsche Bank besluit binnen
drie maanden na ontvangst van de aanvraag van instemming. 378
Kamerstuk 34.934, nr. 3
In artikel 11 van de richtlijn zijn voorschriften opgenomen
voor grensoverschrijdende activiteiten van IBPV’s. In de
artikel 2:121a en 2:121b van de Wft zijn de voorwaarden
opgenomen waaronder een ppi een buitenlandse pensioenregeling mag uitvoeren.
De wijziging in het derde lid van artikel 2:121a van de Wft
en het tweede lid van artikel 2:121b Wft strekken ter verduidelijking. In het derde lid van artikel 2:121a van de Wft
wordt geëxpliciteerd dat DNB binnen drie maanden een
beslissing neemt op de aanvraag van instemming voor het
mogen uitvoeren van grensoverschrijdende activiteiten. In
artikel 2:121b van de Wft wordt verhelderd dat DNB alleen
mededeling doet aan de toezichthoudende autoriteit van de
betreffende lidstaat als DNB instemt met het uitvoeren van
de grensoverschrijdende activiteiten. Als DNB daarmee niet
instemt, is dit namelijk niet nodig.
De wijziging van het vierde lid van artikel 2:121b van de Wft
betreft de wijziging van de termijn waarbinnen een ppi
grensoverschrijdende werkzaamheden kan aanvangen.
Deze termijn wijzigt van twee maanden naar zes weken
nadat de ppi het besluit van DNB heeft ontvangen dat zij
instemt met het uitvoeren van deze werkzaamheden of, als
dat eerder is, de mededeling heeft ontvangen over de
sociale en arbeidswetgeving die van toepassing is op de
pensioenregeling. Deze wijziging volgt uit het achtste lid
van artikel 11 van de richtlijn.

378

Het inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2018, nr. 517, bepaalt dat
deze wet in werking treedt op 13 januari 2019 (red.).
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Artikel 2:121b
1. De Nederlandsche Bank stemt in met een
voornemen als bedoeld in artikel 2:121a,
eerste lid, tenzij, gelet op het voornemen
van de premiepensioeninstelling, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is, of de geschiktheid of betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt niet buiten twijfel staat.
2. Indien de Nederlandsche Bank instemt
met het voornemen, deelt zij dit besluit
onverwijld mee aan de toezichthoudende
instantie in de staat waar de premiepensioeninstelling voornemens is haar bedrijf
uit te oefenen. De Nederlandsche Bank
zendt een afschrift van de mededeling aan
de premiepensioeninstelling.
3. Indien de toezichthoudende instantie,
bedoeld in het vorige lid, de Nederlandsche Bank in kennis stelt van de op de
bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke
bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden voor de uitvoering van
de pensioenregeling, of van de voorschriften inzake belegging en informatieverschaffing die krachtens het recht van de
desbetreffende staat worden toegepast,
deelt de Nederlandsche Bank deze aan de
premiepensioeninstelling mede.
4. De premiepensioeninstelling kan zes weken na de mededeling, bedoeld in het
tweede lid, of zodra zij de mededeling, bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen,
overgaan tot het uitvoeren van de pensioenregeling.
Kamerstuk 34.934, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 2:121a (red.).

Afdeling 2.3.4b Beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van
rechten van deelneming in beleggingsinstellingen
Kamerstuk 33 235, nr. 03
In de nieuwe afdeling «beheren van beleggingsinstellingen
en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen» worden de bepalingen met betrekking tot
grensoverschrijdend beheren en aanbieden opgenomen.
Het betreft onder andere de paspoortbepalingen.

§ 2.3.4b.1 Grensoverschrijdend beheren
en aanbieden
Artikel 2:121c
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel a van de definitie van Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling in
artikel 1:1, met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 meldt het voornemen
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om rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan te bieden
aan professionele beleggers in een andere
lidstaat aan de Autoriteit Financiële Markten. Hij legt hierbij de volgende gegevens
over:
a. een programma van werkzaamheden
waarin wordt vermeld welke beleggingsinstelling de beheerder voornemens is aan te bieden en waar de beleggingsinstelling gevestigd is;
b. het fondsreglement of de statuten;
c. de naam van de aan de beleggingsinstelling verbonden bewaarder;
d. een beschrijving van de beleggingsinstelling of, indien van toepassing, de
voor deelnemers beschikbare informatie over de beleggingsinstelling;
e. indien het een feeder-beleggingsinstelling betreft, informatie over de vestigingsplaats van de master-beleggingsinstelling;
f. de informatie, bedoeld in artikel 4:37l of
5:3;
g. de lidstaat of lidstaten waar hij rechten
van deelneming in de beleggingsinstelling aan professionele beleggers wil
aanbieden;
h. informatie over de wijze waarop rechten van deelneming in beleggingsinstellingen worden aangeboden en informatie over de wijze waarop wordt
voorkomen dat rechten van deelneming worden aangeboden aan nietprofessionele beleggers.
2. Uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst
van de informatie, bedoeld in het eerste
lid, stuurt de Autoriteit Financiële Markten
deze informatie door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waarin de
beheerder voornemens is rechten van
deelneming ingevolge het eerste lid aan te
bieden en, indien van toepassing, aan de
toezichthoudende instantie van de lidstaat
van herkomst van de beleggingsinstelling,
tenzij de beheerder met het beheer van de
beleggingsinstelling of anderszins niet
aan de bij of krachtens de wet gestelde
regels zal voldoen. De Autoriteit Financiele Markten stuurt een verklaring mee dat
de beheerder over een door de Autoriteit
Financiële Markten verleende vergunning
beschikt voor het soort beleggingsinstelling waarvan de beheerder voornemens is
in de andere lidstaat de rechten van deelneming aan te bieden.
3. De Autoriteit Financiële Markten deelt de
doorzending, bedoeld in het tweede lid,
onverwijld mede aan de beheerder.
4. De meldingen, bedoeld in het eerste en
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tweede lid, worden gedaan in een taal die
in de internationale financiële wereld gebruikelijk is.
5. Een beheerder meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de informatie
verstrekt ingevolge het eerste lid, ten
minste een maand voordat de wijziging
wordt doorgevoerd schriftelijk aan de Autoriteit Financiële Markten.
6. In afwijking van het vijfde lid, meldt de
beheerder wijzigingen die hij niet heeft
kunnen voorzien onverwijld nadat de wijziging is doorgevoerd aan de Autoriteit
Financiële Markten.
7. Indien een beheerder als gevolg van de
voorgenomen wijziging niet meer aan de
ingevolge deze wet gestelde regels zou
voldoen deelt de Autoriteit Financiële
Markten hem onverwijld mede dat de
voorgenomen wijziging niet doorgevoerd
kan worden.
8. De Autoriteit Financiële Markten meldt een
wijziging als bedoeld in het vijfde of zesde
lid onverwijld aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar de beheerder rechten van deelneming aanbiedt.
9. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld ten
aanzien van:
a. de vorm en inhoud van de in het eerste
lid bedoelde informatie;
b. de vorm van de in het tweede lid bedoelde melding; en
c. de vorm van de in het vijfde, zesde, zevende en achtste lid bedoelde melding.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit artikel implementeert artikel 32 van de richtlijn. Hierin
wordt het zogenoemde «instellingenpaspoort» uitgewerkt.
Dit artikel richt zich tot de Nederlandse beheerder van een
beleggingsinstelling welke beheerder zetel in Nederland
heeft. Deze kan rechten van deelneming in een door hem
beheerde Europese beleggingsinstelling door middel van
het paspoort aanbieden in een andere lidstaat. Omdat het
«beheerderspaspoort» als bedoeld in artikel 2:121d van de
wet het mogelijk maakt voor een beheerder om een beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat te beheren
is het niet vereist dat de beleggingsinstelling in Nederland
is gevestigd. De richtlijn biedt slechts een paspoort voor het
aanbieden van deelnemingsrechten aan professionele
beleggers.
In het eerste tot en met het vierde lid wordt de procedure
behandeld die een beheerder moet doorlopen voordat hij
de deelnemingsrechten in de Europese beleggingsinstelling
mag aanbieden in een andere lidstaat.
Op grond van het eerste lid meldt de beheerder het voornemen om rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan te bieden in een andere lidstaat aan
de AFM. Hierbij overlegt hij de onder a tot en met h genoemde informatie. Duidelijk moet onder meer zijn om
welke beleggingsinstelling het gaat en wat de kenmerken
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van de beleggingsinstelling zijn, wie de bewaarder is en in
welke lidstaat de beheerder de rechten van deelneming wil
gaan aanbieden. Omdat een paspoort alleen beschikbaar
is voor beleggingsinstellingen waarvan de rechten van
deelneming worden aangeboden aan alleen professionele
beleggers moet ook worden vermeld hoe ervoor wordt
zorggedragen dat de rechten van deelneming niet aan
anderen dan professionele beleggers worden aangeboden.
Het tweede lid schrijft voor dat de AFM de informatie die zij
op grond van het eerste lid heeft ontvangen na uiterlijk
twintig werkdagen doorstuurt aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waarin de beheerder voornemens
is rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan
te bieden. Als de lidstaat van herkomst van de beleggingsinstelling niet Nederland is, stuurt dat AFM de informatie
ook aan de toezichthoudende instantie van die lidstaat.
Deze twintig werkdagen termijn gaat uiteraard pas lopen op
het moment dat de AFM alle informatie uit het eerste lid
heeft ontvangen. De AFM stuurt deze informatie alleen dan
niet door indien de beheerder niet langer aan de Wft zal
voldoen. Naast deze van de beheerder afkomstige informatie stuurt de AFM ook mee een verklaring dat de beheerder
over een vergunning van de AFM beschikt voor het soort
beleggingsinstelling dat de beheerder voornemens is aan
te bieden in de andere lidstaat. De toezichthoudende instantie van de andere lidstaat kan er op die manier vanuit
gaan dat de aanbieding past binnen de vergunning van de
beheerder en dat, bijvoorbeeld, de bestuurders voldoende
deskundig zijn ten aanzien van de betreffende beleggingsinstelling.
Zodra de AFM de informatie als bedoeld in het eerste lid
heeft doorgestuurd meldt zij dit aan de beheerder. Dit wordt
geregeld in het derde lid.
De richtlijn bepaalt dat het de beheerder vanaf dat moment
vrij staat de rechten van deelneming in de andere lidstaat
aan te bieden.
Het vierde lid bepaalt dat de melding van de beheerder aan
de AFM als bedoeld in het eerste lid en de melding van de
AFM aan de toezichthoudende instantie in een andere
lidstaat als bedoeld in het tweede lid worden gedaan in een
taal die gebruikelijk is in de internationale financiële wereld.
Het vijfde tot en met het achtste lid bepalen hoe moet
worden gehandeld indien er wijzigingen optreden in de op
grond van het eerste lid verstrekte informatie. Op grond van
het vijfde lid meldt een beheerder een voornemen tot een
wijziging in de informatie een maand voordat de wijziging
wordt doorgevoerd, schriftelijk aan de AFM. Het moet dan
gaan om een materiële wijziging van de gegevens. Het kan
echter voorkomen dat de beheerder een wijziging moet
doorvoeren die hij op voorhand niet heeft kunnen voorzien.
Ongeplande wijzigingen zullen zich met name voordoen bij
zeer uitzonderlijke marktomstandigheden. In dat geval is
het niet mogelijk om het voornemen tot een wijziging in de
informatie te melden aan de AFM. De beheerder kan dan
op grond van het zesde lid volstaan met het onverwijld
melden van de wijziging aan de AFM nadat deze is doorgevoerd.
Hoewel het hier in principe slechts om een melding gaat zit
er toch een zeker element van goedkeuring van de voorgenomen wijziging in.
Immers, als een beheerder door de voorgenomen wijziging
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niet meer zou voldoen aan hetgeen bij of krachtens de wet
gesteld is, dan moet de AFM de beheerder op grond van
het zevende lid laten weten dat hij de voorgenomen wijziging niet door kan voeren. Als de beheerder de wijziging
dan toch doorvoert dan kan de AFM hiertegen optreden.
Datzelfde geldt overigens voor een ongeplande wijziging
die aan de AFM wordt gemeld nadat deze is doorgevoerd
indien de wijziging tot gevolg heeft dat de beheerder niet
meer aan de bij of krachtens de wet gestelde regels voldoet. Ook tegen deze wijzigingen kan de AFM optreden.
De AFM is op grond van het achtste lid degene die een
wijziging in de gegevens meldt aan de toezichthoudende
instanties van de lidstaat waar de beheerder de rechten
van deelneming aanbiedt.
Op grond van het negende lid kan bij algemene maatregel
van bestuur nadere invulling worden gegeven aan de informatie die de beheerder aan de AFM moet overleggen bij
het voornemen om rechten van deelneming in een andere
lidstaat aan te bieden; de mededeling van de AFM aan de
toezichthoudende instantie van de andere lidstaat en de
melding van voorgenomen wijzigingen door de beheerder
aan de AFM.
Kamerstuk 33.235, nr. 8
Artikel 2:121c, negende lid, onderdeel c, van de Wft strekt
ter implementatie van artikel 31, vijfde lid, onderdeel b van
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, waarin is aangegeven dat er nadere regels kunnen
komen met betrekking tot de in het vierde lid van artikel 31
van de richtlijn bedoelde kennisgeving. In het vierde lid van
artikel 31 van de richtlijn worden eisen gesteld aan de
melding van wijzigingen in de verstrekte gegevens. Deze
eisen zijn uitgewerkt in het vijfde tot en met achtste lid van
artikel 2:121c van de Wft (het zevende lid vormt overigens
de implementatie van een onderdeel van artikel 32). Aangezien de eisen zijn uitgewerkt in verschillende leden worden al deze leden toegevoegd aan artikel 2:121c, negende
lid, onderdeel c, van de Wft zodat voor alle meldingen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen
worden gesteld met betrekking tot de vorm van de meldingen in verband met wijzigingen in de verstrekte gegevens.
Kamerstuk 35.108 nr 3
In artikel 2:121c, eerste lid, onderdeel f, wordt artikel 5:19a
vervangen door artikel 5:3. De tekst van artikel 5:19a is
nagenoeg ongewijzigd overgenomen in artikel 5:3. Zie voor
nadere toelichting de toelichting bij artikel 5:3 (artikel I,
onderdeel L).
Artikel 2:121ca
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als
bedoeld in artikel 2:65 mag alleen rechten
van deelneming aanbieden in een nietEuropese beleggingsinstelling indien:
a. de staat waar de beleggingsinstelling is
gevestigd niet op de lijst van nietcoöperatieve landen en gebieden van
de Financial Action Task Force of diens
opvolger staat; en
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b. de Autoriteit Financiële Markten en de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de niet-Europese beleggingsinstelling is gevestigd een samenwerkingsovereenkomst
hebben
gesloten die ten minste een efficiënte
informatie-uitwisseling waarborgt en
die de Autoriteit Financiële Markten in
staat stelt haar toezichthoudende taken
op grond van deze wet uit te voeren.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomsten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.
Kamerstuk 34.198, nr. 3
Dit wetsvoorstel bevat verder een wijziging voor Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen, die in Nederland rechten van deelneming willen aanbieden in een
niet-Europese beleggingsinstelling. Ingevolge artikel 36 van
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen379 mag een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling alleen rechten van deelneming aanbieden in
een niet-Europese beleggingsinstelling, voor zover deze
beleggingsinstelling niet gevestigd is in een staat die op de
lijst van niet-coöperatieve landen en gebieden van de
Financial Action Task Force of diens opvolger staat en de
AFM een samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthoudende instantie waar de niet-Europese beleggingsinstelling is gevestigd. Deze voorwaarden worden alsnog
geïmplementeerd in artikel 2:121ca Wft.
Er wordt een nieuw artikel 2:121ca ingevoegd ter implementatie van artikel 36, eerste lid, onderdelen b en c, van
de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Dit artikel was tot op heden enkel geïmplementeerd in
het regime aangewezen staten ingevolge artikel 2:66 Wft
en artikel 34 Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, waarin voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien
van de staten waarin de beheerders van beleggingsinstellingen gevestigd zijn. Ingevolge artikel 36, eerste lid, onderdelen b en c, van de richtlijn dienen echter ook voorwaarden gesteld te worden ten aanzien van de staten
waarin niet-Europese beleggingsinstellingen gevestigd zijn.
Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling
mag enkel rechten van deelneming in een niet-Europese
beleggingsinstelling aanbieden als de betreffende beleggingsinstelling gevestigd is in een staat die niet op de lijst
van niet-coöperatieve landen en gebieden van de Financial
Action Task Force of diens opvolger staat en de AFM een
samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthoudende instantie van de staat waar de niet-Europese beleggingsinstelling is gevestigd die ten minste een efficiënte
informatie-uitwisseling waarborgt en die de Autoriteit Financiële Markten in staat stelt haar toezichthoudende taken
379

Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees parlement en de
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging
van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010,
PbEU 2011, L 174.
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op grond van de Wft uit te voeren. De betreffende voorwaarden worden hierbij alsnog geïmplementeerd. Ten
aanzien van deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen
ingevolge het tweede lid regels gesteld worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
Artikel 2:121ca is van toepassing op zowel aanbieden aan
professionele beleggers als op aanbieden aan nietprofessionele beleggers. Artikel 36, eerste lid, onderdelen b
en c, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen is beperkt tot alleen aanbieden aan professionele beleggers. Bij de implementatie van deze richtlijn is er echter voor gekozen in de Wft de normen uit de
richtlijn ook van toepassing te verklaren op aanbieden aan
niet-professionele beleggers. Ook bij deze implementatie
van artikel 36 van genoemde richtlijn is deze keuze daarom
gemaakt. Volledigheidshalve wordt wel opgemerkt dat bij
aanbieden aan niet-professionele beleggers eveneens
moet worden voldaan aan de normen die krachtens artikel
4:37p van de Wft worden gesteld.
§ 6. Consultatie
Er is één consultatiereactie ontvangen ten aanzien van de
aanpassing van artikel 2:67 Wft. Aangegeven is dat de
voorgestelde bepaling tot verwarring leidt omdat beheerders al een vergunning kunnen hebben voor het beheren
en aanbieden van beleggingsinstellingen. Naar aanleiding
hiervan zijn de betreffende voorwaarden verplaatst naar
een nieuw artikel 2:121ca, aangezien de voorwaarden
dienen te gelden voor iedere niet-Europese beleggingsinstelling waarin de Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voornemens is rechten van deelneming aan
te bieden. Ook is de vraag gesteld of de reikwijdte van het
nieuwe lid niet beperkt zou moeten worden tot het aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers. Dit is niet het geval. Het is immers ook mogelijk aan
niet-professionele beleggers aan te bieden, in dat geval zal
de beheerder wel dienen te voldoen aan de aanvullende
vereisten die ingevolge artikel 4:37p Wft gelden.
Kamerstuk 34.198, nr. 9
De VVD-fractie wil weten waarom bij de implementatie van
de richtlijn beheerders alternatieve beleggingsinstellingen
(AIFM), de in deze wijzigingswet opgenomen voorwaarden
niet zijn geïmplementeerd. Daarbij vraagt deze fractie wat
nu de aanleiding is voor deze implementatie van artikel 36
van de richtlijn.
Bij de implementatie van de AIFM richtlijn werd ervan uitgegaan dat de minimale voorwaarden voor Nederlandse
beheerders van beleggingsinstellingen, die in Nederland
rechten van deelneming willen aanbieden in een niet-Europese beleggingsinstelling, zouden worden opgenomen in
het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.
Inmiddels is gebleken dat het passender is om deze voorwaarden op te nemen op het niveau van wet in formele zin.
In onderhavige wetsvoorstel is derhalve een bepaling (artikel 2:121ca Wft) opgenomen op grond waarvan een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling alleen rechten van deelneming mag aanbieden in een niet-Europese
beleggingsinstelling, voor zover deze beleggingsinstelling
niet gevestigd is in een staat die op de lijst van nietcoöperatieve landen en gebieden van de Financial Action
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Task Force of diens opvolger staat en de AFM een samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthoudende
instantie waar de niet-Europese beleggingsinstelling is
gevestigd.
Artikel 2:121d
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel a van de definitie van Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling in
artikel 1:1, met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 meldt het voornemen
om voor de eerste maal een Europese beleggingsinstelling met zetel in een andere
lidstaat te beheren door middel van het
verrichten van diensten of door middel
van een in de andere lidstaat gelegen bijkantoor aan de Autoriteit Financiële Markten. Hij legt hierbij de volgende gegevens
over:
a. de naam van de andere lidstaat; en
b. een programma van werkzaamheden
waarin in ieder geval is vermeld welke
diensten de beheerder voornemens is
te verlenen in de andere lidstaat en
welke beleggingsinstellingen met zetel
in de andere lidstaat hij voornemens is
te beheren.
2. Onverminderd het eerste lid, legt een beheerder die voornemens is om door middel van een bijkantoor een beleggingsinstelling in een andere lidstaat te beheren
de volgende gegevens over:
a. de organisatiestructuur van het bijkantoor;
b. het adres in de lidstaat van herkomst
van de beleggingsinstelling waar documenten kunnen worden opgevraagd;
en
c. de namen en contactgegevens van de
personen die verantwoordelijk zijn voor
het beheer van het bijkantoor.
3. Uiterlijk een maand na ontvangst van de
informatie, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk uiterlijk twee maanden na
ontvangst van de informatie, bedoeld in
het eerste en het tweede lid, stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze informatie
door aan de toezichthoudende instantie
van de lidstaat waarin de beheerder voornemens is een beleggingsinstelling te beheren, tenzij de beheerder met het beheer
van de beleggingsinstelling of anderszins
niet aan de toepasselijke wetgeving zal
voldoen. De Autoriteit Financiële Markten
stuurt een verklaring mee dat de beheerder over een door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning beschikt.
4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de
doorzending, bedoeld in het derde lid, on-
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verwijld mede aan de beheerder.
5. Een beheerder meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de informatie
die hij heeft verstrekt ingevolge het eerste
lid en, indien van toepassing, het tweede
lid, ten minste een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd schriftelijk aan
de Autoriteit Financiële Markten.
6. In afwijking van het vijfde lid, meldt de
beheerder wijzigingen die hij niet heeft
kunnen voorzien onverwijld nadat de wijziging is doorgevoerd aan de Autoriteit
Financiële Markten.
7. Indien een beheerder als gevolg van de
voorgenomen wijziging niet meer aan de
toepasselijke wetgeving zou voldoen deelt
de Autoriteit Financiële Markten hem onverwijld mede dat de voorgenomen wijziging niet doorgevoerd kan worden.
8. De Autoriteit Financiële Markten meldt een
wijziging als bedoeld in het vijfde of zesde
lid onverwijld aan de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat, tenzij het
zevende lid van toepassing is.
9. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld ten
aanzien van de vorm en inhoud van de ingevolge het eerste en tweede lid te verstrekken informatie.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit artikel implementeert artikel 33 van de richtlijn. Hierin
wordt het zogenoemde «beheerderspaspoort» uitgewerkt.
Dit artikel richt zich tot de Nederlandse beheerder van een
beleggingsinstelling welke beheerder zetel heeft in Nederland. Deze beheerder kan op basis van zijn beheerderspaspoort Europese beleggingsinstellingen met zetel in een
andere lidstaat beheren. Hij kan dit rechtstreeks doen door
middel van het verrichten van diensten of door middel van
een bijkantoor in de betreffende lidstaat. Van belang is dat
de vergunning die de beheerder van de AFM heeft gekregen ook ziet op het beheer van de betreffende beleggingsinstelling in de andere lidstaat. Dit is bijvoorbeeld van belang met het oog op de vereiste deskundigheid van de
bestuurders.
In het eerste tot en met het vierde lid wordt de procedure
behandeld die een beheerder moet doorlopen voordat hij
de beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat
mag beheren.
Op grond van het eerste lid meldt de beheerder het voornemen om voor de eerste keer een beleggingsinstelling in
een andere lidstaat te gaan beheren aan de AFM. Hierbij
overlegt de beheerder onder meer een programma van
werkzaamheden waaruit in ieder geval blijkt welke diensten
de beheerder wil verlenen in de andere lidstaat en welke
specifieke beleggingsinstellingen het betreft.
Indien de beheerder het beheer wil gaan voeren vanuit een
in de andere lidstaat gelegen bijkantoor moet hij daarnaast
op grond van het tweede lid aan de AFM informatie met
betrekking tot het bijkantoor verstrekken. Het gaat dan om
de organisatiestructuur en de namen en gegevens van de
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personen die het beheer voeren over het bijkantoor. Ook
moet aan de AFM gemeld worden waar in de andere lidstaat documenten kunnen worden opgevraagd. Als de
beheerder de procedure heeft doorlopen voor de eerste
keer dat hij een beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat wil gaan beheren, is het niet nodig om dit voor
het beheer van volgende beleggingsinstellingen in die
lidstaat wederom te doorlopen.
Uiteraard voor zover zijn vergunning ook het beheer van
die andere beleggingsinstellingen toestaat.
Het derde lid schrijft voor dat de AFM de informatie die zij
op grond van het eerste en eventueel het tweede lid heeft
ontvangen na uiterlijk een maand doorstuurt aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waarin de beheerder voornemens beleggingsinstellingen te beheren. Deze
termijn gaat uiteraard pas lopen op het moment dat de
AFM alle informatie uit het eerste en eventueel het tweede
lid heeft ontvangen. De AFM stuurt deze informatie alleen
dan niet door indien de beheerder niet langer aan de Wft
zal voldoen. Naast deze van de beheerder afkomstige
informatie stuurt de AFM ook mee een verklaring dat de
beheerder over een vergunning van de AFM beschikt.
Zodra de AFM de hiervoor bedoelde informatie heeft doorgestuurd, meldt zij dit aan de beheerder. Dit wordt geregeld
in het vierde lid. Op grond van de richtlijn staat het de
beheerder vanaf dat moment vrij de beleggingsinstelling in
de andere lidstaat te gaan beheren.
Het vijfde tot en met het achtste lid bepalen hoe moet
worden gehandeld indien er wijzigingen optreden in de op
grond van het eerste en, indien van toepassing, het tweede
lid verstrekte informatie. Een voorbeeld van een dergelijke
wijziging is het gaan beheren van een andere beleggingsinstelling dan in de eerste melding is aangegeven. Op
grond van het vijfde lid meldt een beheerder een voornemen tot een wijziging in de informatie een maand voordat
de wijziging wordt doorgevoerd schriftelijk aan de AFM. Het
kan echter voorkomen dat de beheerder een wijziging moet
doorvoeren die hij op voorhand niet heeft kunnen voorzien.
In dat geval is het niet mogelijk om het voornemen tot een
wijziging in de informatie te melden aan de AFM. De beheerder kan dan op grond van het zesde lid volstaan met
het onverwijld melden van de wijziging in de eerder verstrekte informatie nadat de wijziging is doorgevoerd.
Hoewel het hier in principe slechts om een melding gaat zit
er toch een zeker element van goedkeuring van de voorgenomen wijziging in.
Immers, als een beheerder door de voorgenomen wijziging
niet meer zou voldoen aan hetgeen bij of krachtens de wet
gesteld dan moet de AFM op grond van het zevende lid
laten weten dat hij de voorgenomen wijziging niet door kan
voeren. Als de beheerder de wijziging dan toch doorvoert
dan kan de AFM hiertegen optreden. Datzelfde geldt overigens voor een ongeplande wijziging die aan de AFM wordt
gemeld nadat deze is doorgevoerd indien de wijziging tot
gevolg heeft dat de beheerder niet meer aan de bij of
krachtens de wet gestelde regels voldoet. Ook tegen deze
wijzigingen kan de AFM optreden.
De AFM is op grond van het achtste lid degene die een
wijziging in de gegevens meldt aan de toezichthoudende
instanties van de lidstaat waarin de beheerder de beleggingsinstelling beheert.
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Op grond van het negende lid kan bij algemene maatregel
van bestuur nadere invulling worden gegeven aan de informatie die de beheerder aan de AFM moet overleggen bij
het voornemen om een beleggingsinstelling met zetel in
een andere lidstaat te beheren.
Artikel 2:121e
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als
bedoeld in artikel 2:65 mag een niet-Europese beleggingsinstelling waarvan de
rechten van deelneming niet in een lidstaat worden aangeboden, beheren indien
de Autoriteit Financiële Markten en de toezichthoudende instantie van de staat waar
de niet-Europese beleggingsinstelling is
gevestigd een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten die ten minste een
efficiënte informatie-uitwisseling waarborgt en die de Autoriteit Financiële Markten in staat stelt haar toezichthoudende
taken op grond van deze wet uit te voeren.
Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomsten.
2. Het ingevolge deze wet bepaalde met betrekking tot het beheren van beleggingsinstellingen met zetel in Nederland is van
overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artikelen 4:37f tot en met
4:37i, 4:37o en 5:25c, zesde lid.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:121e implementeert artikel 34, eerste lid, van de
richtlijn. Het betreft de voorwaarden waaronder een Nederlandse beheerder een niet-Europese beleggingsinstelling
waarvan geen rechten van deelneming worden aangeboden in een lidstaat mag beheren. Tot dusver zijn hieromtrent geen regels gesteld in de Wft en wordt verondersteld
dat een beheerder hiertoe bevoegd is, voor zover de wetgeving van de staat waarin de beleggingsinstelling is gevestigd dit toelaat en voor zover de rechten van deelneming niet in Nederland worden aangeboden. Met de richtlijn
wordt echter een regime ingevoerd waarbij er ook regels
worden gesteld omtrent het risicobeheer van de beheerder.
Derhalve is het ook van belang om de risico’s die de beheerder van een beleggingsinstelling loopt door activiteiten
in het buitenland goed in beeld te hebben. Daarom wordt in
het onderhavige artikel geregeld dat een beheerder die
beleggingsinstellingen buiten de EU beheert ten aanzien
van die beleggingsinstellingen moet voldoen aan de regels
die gelden voor het beheer van een Nederlandse beleggingsinstelling. Onder meer de bepalingen omtrent de
bewaarder en het jaarverslag zijn hiervan uitgezonderd.
Deze uitzonderingen voorkomen dat de wetgeving uit de
betrokken staat waar de beleggingsinstelling haar zetel
heeft conflicteert met de bepalingen in de Wft. De AFM en
de toezichthouder van de staat waar de niet-Europese
beleggingsinstelling hebben een samenwerkingsovereenkomst die efficiënte informatie-uitwisseling ten behoeve van
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het toezicht waarborgt.
Artikel 2:121f380
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel c van de definitie van Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling in
artikel 1:1, met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 meldt het voornemen
rechten van deelneming in een door hem
beheerde Europese beleggingsinstelling
aan te bieden aan professionele beleggers
in een andere lidstaat aan de Autoriteit Financiële Markten.
2. Artikel 2:121c is van overeenkomstige
toepassing.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit artikel implementeert artikel 39 van de richtlijn. Ook een
beheerder met Nederland als referentielidstaat en zetel in
een derde land die in Nederland een vergunning heeft
verkregen kan gebruik maken van het zogenoemde «instellingenpaspoort». Hij kan dus deelnemingsrechten in door
hem beheerde Europese beleggingsinstellingen aanbieden
in een andere lidstaat. De procedure van artikel 2:121c is
op grond van het tweede lid van overeenkomstige toepassing. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting
op dat artikel.
Dit artikel is onderdeel van het derdelandenbeleid van de
richtlijn en treedt derhalve in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen moment.
Artikel 2:121g381
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als
380
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Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het Europese derdelandenbeleid van de richtlijn
treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit van de Europese Commissie is vereist). Op dat
moment blijft het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk
22 juli 2018 moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie
is vereist). Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel, maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.” (red.).
Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het Europese derdelandenbeleid van de richtlijn
treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit van de Europese Commissie is vereist). Op dat
moment blijft het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk
22 juli 2018 moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie
is vereist). Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel, maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.” (red.).
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bedoeld in artikel 2:65 mag rechten van
deelneming in een door hem beheerde
niet-Europese beleggingsinstelling aanbieden aan professionele beleggers in een
andere lidstaat, indien:
a. de Autoriteit Financiële Markten en de
toezichthoudende instantie van de
staat waar de beleggingsinstelling is
gevestigd een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten die ten minste
een efficiënte informatieuitwisseling
waarborgt en die de Autoriteit Financiele Markten in staat stelt haar toezichthoudende taken op grond van deze wet
uit te voeren;
b. de staat waar de beleggingsinstelling is
gevestigd niet op de lijst van nietcoöperatieve landen en gebieden van
de Financial Action Task Force of diens
opvolger staat; en
c. de staat waar de beleggingsinstelling is
gevestigd met Nederland en met andere lidstaten waar de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling zullen worden aangeboden, een overeenkomst heeft gesloten die voldoet aan
de normen van artikel 26 van het
OESO-Modelverdrag inzake belasting.
2. De beheerder meldt het voornemen, bedoeld in het eerste lid, aan de Autoriteit
Financiële Markten. Artikel 2:121c is van
overeenkomstige toepassing.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomsten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Artikel 2:121g implementeert artikel 35 en artikel 40, eerste
tot en met tiende lid, van de richtlijn. Dit artikel bepaalt
onder welke voorwaarden een Nederlandse beheerder van
een beleggingsinstelling met vergunning in Nederland
rechten van deelneming in een niet-Europese beleggingsinstelling in een andere lidstaat mag aanbieden. De AFM
moet met de toezichthouder in de staat van herkomst van
de beleggingsinstelling een samenwerkingsovereenkomst
hebben gesloten, de staat van herkomst van de beleggingsinstelling mag niet op de FATF-lijst voor nietcoöperatieve landen staan en er moet een belastingverdrag
zijn gesloten tussen Nederland en de staat van herkomst.
Op grond van het tweede lid is de procedure van artikel
2:121c van overeenkomstige toepassing.
Dit artikel is onderdeel van het derdelandenbeleid van de
richtlijn en treedt derhalve in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen moment.
Kamerstuk 33.235, Nr. 10
Artikel 40, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de richtlijn
bepaalt dat de Europese Commissie uitvoeringsmaatregelen kan treffen en normen kan stellen ten aanzien van
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samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthoudende
instanties. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomsten, bedoeld in het voorgestelde artikel 2:121g, eerste
lid, onderdeel a, van de wet. Daarom wordt aan artikel
2:121g een nieuw derde lid toegevoegd, op grond waarvan
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere
regels kunnen worden gesteld met betrekking tot deze
samenwerkingsovereenkomsten.
Artikel 2:121h382
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel c van de definitie van Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling
met een vergunning als bedoeld in artikel
2:65 meldt het voornemen om een beleggingsinstelling met zetel in een andere
lidstaat te beheren, door middel van het
verrichten van diensten of door middel
van een in de andere lidstaat gelegen bijkantoor, voor zover de vergunning het
beheer van een dergelijke beleggingsinstelling toestaat aan de Autoriteit Financiele Markten.
2. De beheerder meldt aan de Autoriteit Financiële Markten de naam van de lidstaat
waarin hij voornemens is te beheren. Artikel 2:121d is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit artikel implementeert artikel 41 van de richtlijn en geeft
de beheerder met referentielidstaat Nederland die zijn zetel
heeft in een staat die geen lidstaat is de mogelijkheid om
op basis van zijn vergunning in Nederland het beheer te
voeren over een Europese beleggingsinstelling met zetel in
een andere lidstaat. Voor deze beheerders bestaat dus ook
de mogelijkheid om op basis van een beheerderspaspoort
beleggingsinstellingen in andere lidstaten te beheren. De
procedure die de beheerder hiervoor moet volgen sluit aan
bij de procedure die een Nederlandse beheerder hiervoor
volgt. Om die reden verklaart het tweede lid artikel 2:121d
van overeenkomstige toepassing.
Dit artikel is onderdeel van het derdelandenbeleid van de
richtlijn en treedt derhalve in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen moment.

382

Artikel VIII van Stb. 2013, nr. 229 bepaalt dat dit onderdeel
niet op 22 juli 2013 in werking treedt, zoals de rest van de
AIFM richtlijn, maar op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit wordt in kamerstuk 33 235, nr. 3 als volgt toegelicht: “Het Europese derdelandenbeleid van de richtlijn
treedt waarschijnlijk in werking op 22 juli 2015 (een voorafgaand besluit van de Europese Commissie is vereist). Op dat
moment blijft het Europese derdelandenbeleid naast het huidige nationale derdelandenbeleid bestaan. Per waarschijnlijk
22 juli 2018 moeten de lidstaten hun nationale derdelandenbeleid afschaffen (een voorafgaand besluit van de Commissie
is vereist). Deze afschaffing is geen onderdeel van dit wetsvoorstel, maar zal later in een apart wetsvoorstel worden opgenomen.” (red.).
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Afdeling 2.3.5 Aanbieden van rechten
van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging in effecten
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In de artikelen 6, 6bis en 6ter van richtlijn nr. 2001/107/EG
is het Europees paspoort voor de icbe-beheerder geïntroduceerd, naast de op grond van artikel 46 van de richtlijn
beleggingsinstellingen al langer bestaande mogelijkheid om
deelnemingsrechten in een andere lidstaat aan te bieden.
Op basis van de vergunning die hem conform de richtlijn in
Nederland is verleend kan de icbe-beheerder zijn activiteiten in andere lidstaten uitoefenen, zowel vanuit een bijkantoor (artikel 6bis van de richtlijn beleggingsinstellingen) als
door middel van het verrichten van diensten (artikel 6ter
van de richtlijn beleggingsinstellingen). Het betreft het
aanbieden van rechten van deelneming in zijn icbe’s en het
beheren van individuele vermogens met inbegrip van de
nevendiensten adviseren en bewaarnemen. Ook kan de
beheerder in een andere lidstaat taken die tot het beheer
van een beleggingsinstelling behoren, vervullen in opdracht
en voor rekening van de beheerders van deze beleggingsinstellingen met zetel in een andere lidstaat.383 In dat geval
is sprake van uitbesteding door de beheerder of de beleggingsmaatschappij met zetel in de andere lidstaat. Uiteraard zal de uitbesteding aan de regels van artikel 5octies
van de richtlijn beleggingsinstellingen moeten voldoen,
doch de uitvoerende de beheerder van icbe’s met zetel in
Nederland is voor deze activiteiten niet vergunningplichtig
en hoeft daarvoor geen notificatieprocedure te volgen.
De notificatieprocedures voor het aanbieden van deelnemingsrechten in een icbe in een andere lidstaat zijn neergelegd in de artikelen 2:122 tot en met 2:123. De notificatieprocedures die een icbe-beheerder moet doorlopen ten
behoeve van het beheren van individuele vermogens en
het verlenen van de nevendiensten van Bijlage C van de
richtlijn beleggingsdiensten in een andere lidstaat zijn
vervat in de artikelen 2:127 tot en met 2:129 aangezien de
beheerder die diensten in hoedanigheid van beleggingsonderneming verleent.
De notificatieprocedure voor het aanbieden van deelnemingsrechten in een icbe in een andere lidstaat wijkt af van
de artikelen 13, 13a en 13b van de Wtb. Dit hangt samen
met de discussie die over de notificatieprocedure van de
richtlijn beleggingsinstellingen die door de lidstaten is gevoerd in het Icbe-contactcomité en het naar aanleiding
daarvan door CESR geformuleerde gemeenschappelijk
standpunt geformuleerd ten aanzien van de interpretatie en
toepassing van de notificatiebepalingen van de richtlijn
beleggingsinstellingen.384 Zie ook de toelichting bij paragraaf 2.2.7.2. Aangezien het is wenselijk is dat Nederland
zich daarbij aansluit, wordt voorgesteld het gemeenschappelijk standpunt te volgen.
De richtlijn beleggingsinstellingen maakt een onderscheid
tussen de notificatie door de icbe-beheerder ten behoeve
van het vestigen van zijn bijkantoor en notificatie van het
383
384

Zie ook overweging 7 van richtlijn nr. 2001/107/EG.
CESR’s guidelines for supervisors regarding the transitional
provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC
and 2001/108/EC (CESR/04-434b). Zie www.cesr-eu.org.
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“product”, de deelnemingsrechten in een icbe. De icbebeheerder die vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat
deelnemingsrechten in door hem beheerder icbe’s wenst
aan te bieden, dient voor het vestigen van het bijkantoor de
procedure van artikel 6bis van de richtlijn beleggingsinstellingen te doorlopen en aan te geven welke werkzaamheden
hij wenst te verrichten. In dat kader worden de nodige
gegevens over de icbe-beheerder door de AFM aan de
toezichthoudende instantie van het land van ontvangst
verstrekt. De icbe-beheerder mag zijn werkzaamheden
vanuit het bijkantoor aanvangen na het doorlopen van die
procedure, neergelegd in artikel 2:122. Daarnaast dient de
icbe-beheerder voor elke icbe waarvan hij de deelnemingsrechten vanuit het bijkantoor in de betreffende lidstaat
wenst aan te bieden de procedure van artikel 46 van de
richtlijn beleggingsinstellingen te doorlopen. Dit is geregeld
in artikel 2:123. Dit geldt voor elk “product” en ook nadat de
icbe-beheerder de notificatieprocedure ten aanzien van zijn
bijkantoor heeft doorlopen. Dit betreft geen overbodige
procedure – aan de toezichthoudende instantie van het
land van ontvangst worden op deze wijze de benodigde
gegevens over de betreffende icbe verstrekt.385 De toezichthoudende instantie kan hierdoor verifiëren dat de icbe
in kwestie inderdaad aan alle voorwaarden van de richtlijn
beleggingsinstellingen voldoet en zonodig de verhandeling
van deze deelnemingsrechten tegengaan indien de beoogde verhandelingswijze niet in overeenstemming is met de in
de artikelen 44, eerste lid, en 45 van de richtlijn beleggingsinstellingen bedoelde bepalingen.
In lijn met het door CESR geformuleerde standpunt wordt
voorgesteld de notificatieprocedure van artikel 6ter van de
richtlijn beleggingsinstellingen te beperken tot de beleggingsdiensten die icbe-beheerders op grond van de artikelen 5, derde lid, en 6 van de richtlijn beleggingsinstellingen
door middel van het verrichten van diensten in een andere
lidstaat mogen verlenen. Deze procedure is geregeld in
artikel 2:129.
Voor het aanbieden van deelnemingsrechten in icbe’s door
middel van het verrichten van diensten geldt de notificatieprocedure van artikel 46 van de richtlijn beleggingsinstellingen, die is vervat in artikel 2:123. Zoals hiervoor is aangegeven, geldt de procedure van artikel 46 van de richtlijn
beleggingsinstellingen wat icbe-beheerders betreft voor het
aanbieden van deelnemingsrechten in een icbe vanuit een
bijkantoor en door middel van het verrichten van diensten.
Daarnaast heeft artikel 46 van de richtlijn beleggingsinstellingen betrekking op icbe-maatschappijen die geen aparte
beheerder hebben.

§ 2.3.5.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten naar een andere lidstaat
Kamerstuk 31.468, nr. 3
In het opschrift van § 2.3.5.1 is het ten onrechte ontbrekende woord «andere» ingevoegd.
Artikel 2:122
1. Een beheerder van een icbe die een ver385

Zie art. 46, 1e alinea, van de richtlijn beleggingsinstellingen.
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gunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of tweede
lid, heeft en voornemens is voor de eerste
maal vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor een icbe met zetel in de
desbetreffende lidstaat te beheren of rechten van deelneming in door hem beheerde
icbe’s in die lidstaat aan te bieden, gaat
daartoe slechts over indien de Autoriteit
Financiële Markten met het voornemen
heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op
beheerders die hebben voldaan aan artikel
2:127, eerste lid.
4. Een beheerder kan overgaan tot het vanuit
het bijkantoor beheren van een icbe met
zetel in de desbetreffende lidstaat of het
aanbieden van rechten van deelneming in
door hem beheerde icbe’s onmiddellijk na
ontvangst van een mededeling van de
toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat of twee maanden na ontvangst
van het afschrift van het besluit tot instemming van de Autoriteit Financiële
Markten, bedoeld in artikel 2:124, derde
lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de procedure geregeld voor het voor de
eerste maal door een beheerder aanbieden van deelnemingsrechten in een icbe met zetel in Nederland vanuit een
in een andere lidstaat gelegen bijkantoor. De procedure
vloeit voort uit artikel 6bis van de richtlijn beleggingsinstellingen. De richtlijn beleggingsinstellingen voorziet niet in
een Europees paspoort voor het vestigen van een bijkantoor in een andere lidstaat door icbe-maatschappijen. In
artikel 2:122 is door verwijzing naar artikel 2:65, eerste lid,
aanhef en onderdeel a, gespecificeerd dat het artikel alleen
van toepassing is op icbe-beheerders en niet op icbemaatschappijen.
De beheerder die een vergunning als bedoeld in artikel
2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en, indien het
deelnemingsrechten in een icbe-maatschappij betreft,
tevens een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, tweede
lid, dient een aanvraag tot instemming in bij de AFM. Deze
aanvraag geschiedt onder opgave van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens. De instemming van
de AFM geschiedt op grond van artikel 2:124.
Indien de AFM tot het oordeel komt dat, gelet op de werkzaamheden die de beheerder vanuit het bijkantoor voornemens is te verrichten, de bedrijfsvoering of de financiële
positie van de beheerder toereikend zijn, zal zij instemmen
met het voornemen. Op grond van artikel 2:124, tweede en
derde lid, neemt de AFM haar besluit binnen twee maanden en doet mededeling van het besluit aan de toezichthoudende instantie van de betreffende lidstaat. Van die
mededeling stelt de AFM de beheerder op grond van artikel
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2:124, derde lid, op de hoogte. Indien de AFM niet met het
voornemen kan instemmen omdat de bedrijfsvoering of de
financiële positie van de beheerder niet toereikend is, wijst
zij de aanvraag af binnen twee maanden na ontvangst
daarvan.
De beheerder moet het voornemen om vanuit een in een
andere lidstaat gelegen bijkantoor deelnemingsrechten aan
te bieden op grond van artikel 2:123, eerste lid (artikel 46
van de richtlijn beleggingsinstellingen), ook aan de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en
de AFM melden. De AFM verstrekt op grond van artikel
2:123, tweede lid, op aanvraag een verklaring ten behoeve
van die melding. Zie ook de toelichting op artikel 2:123. Het
moment waarop de beheerder vervolgens de deelnemingsrechten vanuit het bijkantoor mag aanbieden wordt bepaald
door de wetgeving in de lidstaat van ontvangst in overeenstemming met de artikelen 6bis en 46 van de richtlijn beleggingsinstellingen.
Overigens hoeft een icbe-beheerder die voor het beheren
van individuele vermogens vanuit een in de andere lidstaat
gelegen bijkantoor de notificatieprocedure van artikel
2:127, eerste lid, al heeft doorlopen niet de procedure van
artikel 2:122 te doorlopen. Dit wordt geregeld in artikel
2:122, derde lid.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Artikel 2:122 verwerkt artikel 17 van de herziene richtlijn
beleggingsinstellingen.
In artikel 2:122 wordt de procedure geregeld indien een
beheerder het voornemen heeft om voor de eerste maal
vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor een
icbe met zetel in de desbetreffende lidstaat te beheren of
rechten van deelneming in door hem beheerde icbe’s in die
andere lidstaat aan te bieden. Het aanbieden van deelnemingsrechten vanuit een bijkantoor kan zowel betrekking
hebben op de rechten van deelneming van een icbe met
zetel in Nederland als op de rechten van deelneming van
een icbe met zetel in een andere lidstaat. Bijvoorbeeld een
beheerder met zetel in Nederland die een icbe met zetel in
Frankrijk
beheert en die voor de eerste maal deelnemingsrechten in
die icbe vanuit een bijkantoor in Spanje wil aanbieden. In
een dergelijk geval dient de beheerder een aanvraag van
instemming in te dienen bij de AFM voor het openen van
het bijkantoor in Spanje en dient de beheerder de Franse
toezichthouder in kennis te stellen van het voornemen om
de icbe in Spanje aan te bieden (procedure van artikel 93
van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen).
De procedure van artikel 2:122 is als volgt. De beheerder
dient een aanvraag van instemming in bij de AFM. De
aanvraag geschiedt onder opgave van bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens. De
instemming van de AFM geschiedt op grond van artikel
2:124. De beheerder kan overgaan tot het vanuit het bijkantoor beheren van een instelling voor collectieve belegging
in effecten met zetel in de desbetreffende lidstaat of tot het
aanbieden van rechten van deelneming in door hem beheerde instellingen voor collectieve belegging in effecten in
die andere lidstaat onmiddellijk na ontvangst van een mededeling van de toezichthoudende instantie van de lidstaat
waar het bijkantoor zal worden gevestigd of twee maanden
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na ontvangst van het afschrift van het besluit tot instemming van de Autoriteit Financiële Markten (zie artikel 2:124,
derde lid, van de wet).
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit onderdeel voorziet in technische wijzigingen die samenhangen et de aanpassing van de definities van beheerder, beleggingsinstelling en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Artikel 2:122a
1. Een beheerder van een icbe die een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of tweede
lid, heeft en voornemens is voor de eerste
maal door middel van het verrichten van
diensten een icbe met zetel in een andere
lidstaat te beheren of rechten van deelneming in door hem beheerde icbe’s in
een andere lidstaat aan te bieden, gaat
daartoe slechts over indien hij van dit
voornemen kennis heeft gegeven aan de
Autoriteit Financiële Markten.
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten doet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het voornemen daarvan
mededeling aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder
voornemens is de werkzaamheden te verrichten. De Autoriteit Financiële Markten
zendt een afschrift van de mededeling aan
de beheerder.
4. De mededeling, bedoeld in het derde lid,
bevat tevens:
a. gegevens omtrent de toepasselijkheid
van het beleggerscompensatiestelsel;
b. een verklaring dat de beheerder over
een vergunning beschikt op grond van
de artikelen 6, 7 en 8 van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in
effecten; en
c. een beschrijving van de reikwijdte van
de vergunning en eventuele beperkingen met betrekking tot de typen icbe’s
die de beheerder mag beheren of waarvan hij rechten van deelneming mag
aanbieden.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Op grond van artikel 18 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen stelt een beheerder die het voornemen
heeft voor de eerste maal via het verrichten van diensten
een icbe met zetel in een andere lidstaat te beheren of
rechten van deelneming in door hem beheerde icbe’s in
een andere lidstaat aan te bieden de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar de beheerder zijn zetel heeft
daarvan in kennis. De toezichthoudende instantie van de
lidstaat van de zetel van de beheerder, doet binnen een
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maand na ontvangst van de kennisgeving van het voornemen daarvan mededeling aan de desbetreffende toezichthoudende instantie van de andere lidstaat. Het betreft een
zuiver administratieve procedure, dus zonder inhoudelijke
beoordeling.
Artikel 2:122a verwerkt artikel 18, eerste en tweede lid, van
de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Deze procedure
is van toepassing op een icbe-beheerder met zetel in Nederland die voor het eerst een icbe met zetel in een andere
lidstaat wil gaan beheren of rechten van deelneming in
door hem beheerde icbe’s in een andere lidstaat wil gaan
aanbieden. Een beheerder gaat daartoe slechts over indien
hij daarvoor een vergunning heeft en na kennisgeving van
het voornemen aan de AFM onder opgave van de bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. De AFM doet van de kennisgeving binnen een
maand mededeling aan de toezichthoudende instantie van
de desbetreffende lidstaat en zendt een afschrift van de
mededeling aan de beheerder. Indien de beheerder een
icbe met zetel in een andere lidstaat wil beheren, is de
procedure zoals beschreven in artikel 20 van de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen eveneens van toepassing.
De beheerder dient bepaalde gegevens te verstrekken aan
de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel
van de icbe die hij wil beheren. Artikel 2:123 is van toepassing indien de beheerder een icbe met zetel in Nederland in
die andere lidstaat wil aanbieden (productpaspoort). Artikel
2:129 is van toepassing indien de beheerder individuele
vermogens wil gaan beheren of wil adviseren in financiële
instrumenten in een andere lidstaat.
Kamerstuk 32.622, nr. 4
2. Verrichten van diensten door een beheerder met zetel in
Nederland
Artikel 18 van de richtlijn geeft regels ter zake van een
beheermaatschappij (beheerder) die voor de eerste maal
door middel van het verrichten van diensten werkzaamheden in een andere lidstaat wil verrichten. De bepaling wordt
geïmplementeerd in het voorgestelde artikel 2:121c van de
Wft.
De Afdeling merkt op dat deze bepaling een beperkter
bereik heeft dan artikel 18 van de richtlijn. Artikel 2:121c
richt zich slechts tot beheerders met zetel in Nederland van
een eveneens in Nederland gezetelde icbe. Het voorgestelde artikel 2:121c voorziet aldus niet tevens in de situatie
dat een beheerder door middel van het verrichten van
diensten een icbe met zetel in een andere lidstaat gaat
beheren, hetgeen met de thans gewijzigde richtlijn uitdrukkelijk tot de mogelijkheden gaat behoren.
Voorts constateert de Afdeling dat het voorgestelde artikel
2:121c aanmerkelijke overeenkomsten vertoont met het
voorgestelde artikel 2:123, dat strekt ter implementatie van
artikel 93 van de richtlijn. Artikel 93 van de richtlijn richt zich
tot een icbe die voornemens is haar rechten van deelneming in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst te
gaan aanbieden. Artikel 2:123 bepaalt daartoe dat een
beheerder (met zetel in Nederland) die voornemens is
rechten van deelneming in een door hem beheerde instelling voor collectieve belegging in effecten met zetel in
Nederland in een andere lidstaat aan te bieden, daartoe
slechts overgaat indien hij van dit voornemen kennis heeft
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gegeven aan de Autoriteit Financiële Markten.
Ziet de Afdeling het goed, dan is in de richtlijn het onderscheid tussen de artikelen 18 en 93 daarin gelegen dat
artikel 18 ziet op regulering van de activiteiten van de beheerder (grensoverschrijdende werkzaamheden) en artikel
93 op regulering van de activiteiten van de icbe (productpaspoort).386 Dit onderscheid blijkt naar het oordeel van de
Afdeling echter onvoldoende uit de bewoording van de
artikelen 2:212c en 2:123 en zou op een met de richtlijn
overeenkomstige wijze in deze artikelen tot uitdrukking
moeten worden gebracht.
De Afdeling adviseert de artikelen 2:121c en 2:123 in het
licht van het voorgaande aan te passen.
De Afdeling merkt op dat artikel 2:121c van de Wft een
beperkter bereik heeft dan artikel 18 van de richtlijn. Het
voorgestelde artikel 2:121c voorziet niet tevens in de situatie dat een beheerder door middel van het verrichten van
diensten een icbe met zetel in een andere lidstaat gaat
beheren. Voorts constateert de Afdeling dat het voorgestelde artikel 2:121c (ter implementatie van artikel 18 van de
richtlijn) aanmerkelijke overeenkomsten vertoont met het
voorgestelde artikel 2:123 (ter implementatie van artikel 93
van de richtlijn). In de richtlijn is het onderscheid tussen de
artikelen 18 en 93 daarin gelegen dat artikel 18 ziet op
regulering van de activiteiten van de beheerder (grensoverschrijdende werkzaamheden) en artikel 93 op regulering
van de icbe (productpaspoort). De Afdeling adviseert dit
onderscheid in de artikelen 2:121c en 2:123 tot uitdrukking
te brengen.
Aan dit advies is gehoor gegeven door in artikel 2:121c
(vernummerd tot 2:122a) te verduidelijken dat de procedure
betrekking heeft op een beheerder met zetel in Nederland
die het voornemen heeft om voor de eerste maal door
middel van het verrichten van diensten een instelling voor
collectieve belegging in effecten met zetel in een andere
lidstaat te beheren of rechten van deelneming in door hem
beheerde instellingen voor collectieve belegging in effecten
in een andere lidstaat aan te bieden. Dit artikel is derhalve
gericht tot de activiteiten van de beheerder. In de toelichting bij artikel 2:123 is voorts aangegeven dat het bij artikel
2:123 gaat om het zogenaamde productpaspoort (dat wil
zeggen dat het artikel betrekking heeft op de instelling voor
collectieve belegging in effecten).
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit onderdeel voorziet in technische wijzigingen die samenhangen et de aanpassing van de definities van beheerder, beleggingsinstelling en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Artikel 2:123
1. Een beheerder van een icbe die een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of tweede
lid, heeft en voornemens is rechten van
deelneming in een door hem beheerde icbe met zetel in Nederland in een andere
386

Overigens kan ter regulering van de activiteiten van de icbe
wel overeenkomstig de Wft de beheerder worden aangesproken.
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lidstaat aan te bieden gaat daartoe slechts
over indien hij van dit voornemen kennis
heeft gegeven aan de Autoriteit Financiële
Markten.
2. De kennisgeving geschiedt onder opgave
van bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur te bepalen gegevens en op de
bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen wijze.
3. De beheerder houdt de gegevens, bedoeld
in het tweede lid, en eventuele vertalingen
daarvan beschikbaar op een website en
actualiseert de gegevens zodra daartoe
aanleiding bestaat. De beheerder stelt de
toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat in kennis van de website waar de
gegevens zijn te raadplegen en zorgt ervoor dat de desbetreffende toezichthoudende instantie toegang tot die website
heeft.
4. De kennisgeving en de gegevens, bedoeld
in het eerste en tweede lid, worden opgesteld in een taal die in de internationale financiële kringen gebruikelijk is of in een
officiële taal van de betrokken lidstaten
indien de Autoriteit Financiële Markten en
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat daarmee instemmen.
5. De beheerder kan overgaan tot het aanbieden van rechten van deelneming in een
door hem beheerde icbe na ontvangst van
de mededeling, bedoeld in artikel 2:124a,
derde lid.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel ziet zowel op icbe-beheerders als op icbemaatschappijen. Een icbe-beheerder die deelnemingsrechten in door hem beheerde icbe’s wil aanbieden vanuit een
bijkantoor in een andere lidstaat of door middel van het
verrichten van diensten dient op grond van dit artikel de
toezichthoudende instantie van de betreffende lidstaat en
de AFM van dat voornemen op de hoogte te stellen. Bij het
openen van het bijkantoor in een andere lidstaat dient hij
tevens de procedure van artikel 2:122 te doorlopen.
De richtlijn beleggingsinstellingen voorziet zoals al is aangegeven niet in een Europees paspoort voor icbe-maatschappijen. Een icbe-maatschappij met zetel in Nederland
kan haar deelnemingsrechten alleen door middel van het
verrichten van diensten in een andere lidstaat aanbieden
nadat zij dat voornemen op grond van dit artikel heeft gemeld aan de toezichthoudende instantie in de betreffende
lidstaat en aan de AFM.
De beheerder onderscheidenlijk de icbe-maatschappij zal
aan de toezichthoudende autoriteit van die lidstaat conform
artikel 46 van de richtlijn beleggingsinstellingen een verklaring over moeten leggen dat de door de beheerder beheerde icbe onderscheidenlijk de icbe-maatschappij aan de
richtlijn voldoet. De AFM verstrekt op grond van het tweede
lid op aanvraag een verklaring ten behoeve van die melding. Gelet op artikel 47 van de richtlijn beleggingsinstellingen zal van de beheerder in de lidstaat van ontvangst
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worden vereist dat hij zijn registratiedocument, prospectus,
vereenvoudigd prospectus en de jaarstukken overeenkomstig de regels van deze wet aldaar verspreidt in een officiele taal van de lidstaat van ontvangst of een andere door
de toezichthoudende autoriteiten goedgekeurde taal.
De wetgeving van de lidstaat van ontvangst bepaalt vervolgens in overeenstemming met artikel 46 van de richtlijn
beleggingsinstellingen wanneer de beheerder onderscheidenlijk de icbe-maatschappij de deelnemingsrechten mag
aanbieden.

master-icbe met zetel in Nederland die tenminste een
feeder-icbe met zetel in een andere lidstaat heeft en niet
het voornemen heeft deelnemingsrechten aan te bieden
aan het publiek in die andere lidstaat.

Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.

Artikel 2:124
1. De Autoriteit Financiële Markten stemt in
met een voornemen als bedoeld in artikel
2:122, tenzij, gelet op het voornemen van
de beheerder van een icbe, zijn bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is.
2. De Autoriteit Financiële Markten neemt
een besluit binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag.
3. De Autoriteit Financiële Markten doet binnen een werkdag na het nemen van het
besluit daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat
waar de beheerder voornemens is door
middel van een bijkantoor een icbe met
zetel in de desbetreffende lidstaat te beheren of rechten van deelneming in door
hem beheerde icbe’s aan te bieden. De
Autoriteit Financiële Markten zendt een
afschrift van de mededeling aan de beheerder.
4. De mededeling, bedoeld in het derde lid,
bevat tevens:
a. gegevens omtrent de toepasselijkheid
van het beleggerscompensatiestelsel;
b. een verklaring dat de beheerder over
een vergunning beschikt op grond van
de artikelen 6, 7 en 8 van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in
effecten; en
c. een beschrijving van de reikwijdte van
de vergunning en eventuele beperkingen met betrekking tot de typen icbe’s
die de beheerder mag beheren.
5. [vervallen]387
Kamerstuk 29 708, nr. 19
In dit artikel wordt de procedure geregeld voor het voor de
eerste maal door een beheerder aanbieden van deelnemingsrechten in een icbe met zetel in Nederland vanuit een
in een andere lidstaat gelegen bijkantoor. De procedure
vloeit voort uit artikel 6bis van de richtlijn beleggingsinstellingen. De richtlijn beleggingsinstellingen voorziet niet in
een Europees paspoort voor het vestigen van een bijkantoor in een andere lidstaat door icbe-maatschappijen. In
artikel 2:122 is door verwijzing naar artikel 2:65, eerste lid,

Kamerstuk 32.622, nr. 3
De procedure zoals opgenomen in artikel 2:123 vloeit voort
uit artikel 93 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Een beheerder die deelnemingsrechten in door hem
beheerde icbe’s met zetel in Nederland wil aanbieden in
een andere lidstaat dient de AFM van dit voornemen op de
hoogte te stellen. Het aanbieden van rechten van deelneming kan via een bijkantoor of via het verrichten van diensten. Het gaat in dit artikel om de icbe (het zogenaamde
productpaspoort). De kennisgeving en de bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens
kunnen door de beheerder elektronisch naar een emailadres van de AFM worden gezonden.
Artikel 2:123, derde lid, verwerkt artikel 93, zevende lid, van
de herziene richtlijn beleggingsinstellingen en artikel 31 van
de richtlijn 2010/42/EU. Op grond van het derde lid houdt
de beheerder de gegevens en eventuele vertalingen daarvan beschikbaar op een website. Dit kan de website zijn
van de beheerder of van de icbe die de beheerder beheert
of een andere website die de beheerder in de kennisgeving, bedoeld in artikel 2:123, tweede lid, noemt. Indien het
een financiële groep betreft kunnen de gegevens bijvoorbeeld worden opgenomen op de algemene website van de
groep of de website van de groep in de lidstaat waar de
beheerder de deelnemingsrechten wil gaan aanbieden. De
documenten dienen in een algemeen gebruikelijk elektronisch format op de website beschikbaar te worden gesteld.
De beheerder stelt de toezichthoudende instantie van de
desbetreffende lidstaat in kennis van de website waar de
gegevens zijn te raadplegen en zorgt ervoor dat de desbetreffende toezichthoudende instantie toegang tot de website heeft.
De kennisgeving en de overige gegevens kunnen worden
opgesteld in een taal die in de internationale financiële
kringen gebruikelijk is. De kennisgeving en de overige
gegevens kunnen ook worden opgesteld in de Nederlandse
taal indien een beheerder deelnemingsrechten in een icbe
met zetel in Nederland wil aanbieden in België. De AFM en
de Belgische toezichthoudende instantie dienen daarmee
dan wel in te stemmen. De beheerder mag de deelnemingsrechten aanbieden na ontvangst van de mededeling
van de AFM dat de gegevens zijn doorgezonden naar de
toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder voornemens is rechten van deelneming aan te bieden
(zie artikel 2:124a).
Dit artikel is niet van toepassing op een beheerder van een
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Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit onderdeel voorziet in technische wijzigingen die samenhangen et de aanpassing van de definities van beheerder, beleggingsinstelling en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
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aanhef en onderdeel a, gespecificeerd dat het artikel alleen
van toepassing is op icbe-beheerders en niet op icbemaatschappijen.
De beheerder die een vergunning als bedoeld in artikel
2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en, indien het
deelnemingsrechten in een icbe-maatschappij betreft,
tevens een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, tweede
lid, dient een aanvraag tot instemming in bij de AFM. Deze
aanvraag geschiedt onder opgave van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens. De instemming van
de AFM geschiedt op grond van artikel 2:124.
Indien de AFM tot het oordeel komt dat, gelet op de werkzaamheden die de beheerder vanuit het bijkantoor voornemens is te verrichten, de bedrijfsvoering of de financiële
positie van de beheerder toereikend zijn, zal zij instemmen
met het voornemen. Op grond van artikel 2:124, tweede en
derde lid, neemt de AFM haar besluit binnen twee maanden en doet mededeling van het besluit aan de toezichthoudende instantie van de betreffende lidstaat. Van die
mededeling stelt de AFM de beheerder op grond van artikel
2:124, derde lid, op de hoogte. Indien de AFM niet met het
voornemen kan instemmen omdat de bedrijfsvoering of de
financiële positie van de beheerder niet toereikend is, wijst
zij de aanvraag af binnen twee maanden na ontvangst
daarvan.
De beheerder moet het voornemen om vanuit een in een
andere lidstaat gelegen bijkantoor deelnemingsrechten aan
te bieden op grond van artikel 2:123, eerste lid,388 ook aan
de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en de AFM melden. De AFM verstrekt op grond van
artikel 2:123, tweede lid, op aanvraag een verklaring ten
behoeve van die melding. Zie ook de toelichting op artikel
2:123. Het moment waarop de beheerder vervolgens de
deelnemingsrechten vanuit het bijkantoor mag aanbieden
wordt bepaald door de wetgeving in de lidstaat van ontvangst in overeenstemming met de artikelen 6bis en 46 van
de richtlijn beleggingsinstellingen.
Overigens hoeft een icbe-beheerder die voor het beheren
van individuele vermogens vanuit een in de andere lidstaat
gelegen bijkantoor de notificatieprocedure van artikel
2:127, eerste lid, al heeft doorlopen niet de procedure van
artikel 2:122 te doorlopen. Dit wordt geregeld in artikel
2:122, derde lid.
Kamerstuk 32.622, nr. 3
Artikel 2:124, derde lid, is aangepast. De zinsnede «met
zetel in Nederland» is vervallen omdat op grond van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen ook icbe’s met zetel
in een andere lidstaat door middel van een bijkantoor in
een andere lidstaat kunnen worden aangeboden. Bovendien kan de beheerder door middel van het bijkantoor
icbe’s met zetel in een andere lidstaat beheren of rechten
van deelneming in door hem beheerde instellingen voor
collectieve belegging in effecten aanbieden. Dit is ook in
het derde lid tot uitdrukking gebracht.
Artikel 2:124, vierde lid, verwerkt artikel 17, derde lid, van
de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. De AFM doet
van haar besluit tot instemming met het voornemen van de
388

beheerder om vanuit een in een andere lidstaat gelegen
bijkantoor deelnemingsrechten in door hem beheerde
icbe’s aan te bieden, mededeling aan de toezichthoudende
instantie van de andere lidstaat. Deze mededeling omvat
tevens gegevens over de toepasselijkheid van het beleggerscompensatiestelsel, een verklaring dat de beheerder
over een vergunning beschikt conform de artikelen 6, 7 en
8 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen en een
beschrijving van de reikwijdte van de vergunning en eventuele beperkingen met betrekking tot de typen icbe’s die de
beheerder op grond van zijn vergunning mag beheren of
waarvan hij rechten van deelneming mag aanbieden.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit onderdeel voorziet in technische wijzigingen die samenhangen et de aanpassing van de definities van beheerder, beleggingsinstelling en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Artikel 2:124a
1. De Autoriteit Financiële Markten zendt
binnen tien werkdagen na ontvangst van
de kennisgeving en de gegevens, bedoeld
in artikel 2:123, tweede lid, deze gegevens
door naar de toezichthoudende instantie
van de lidstaat waar de beheerder van een
icbe voornemens is rechten van deelneming in een door hem beheerde icbe aan
te bieden. De doorzending geschiedt op
de in de artikelen 3, 4 en 5 van de uitvoeringsverordening instellingen voor collectieve belegging in effecten voorgeschreven wijze.
2. De Autoriteit Financiële Markten voegt bij
de kennisgeving en de gegevens een verklaring dat de icbe voldoet aan de richtlijn
instellingen voor collectieve belegging in
effecten. De verklaring wordt opgesteld op
de in artikel 2 van de uitvoeringsverordening instellingen voor collectieve belegging in effecten voorgeschreven wijze, en
in een taal die in de internationale financiele kringen gebruikelijk is of in de officiële
taal van de betrokken lidstaten indien de
Autoriteit Financiële Markten en de toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat daarmee instemmen.
3. De Autoriteit Financiële Markten doet onverwijld na de doorzending, bedoeld in het
eerste lid, daarvan mededeling aan de beheerder van de icbe.
4. De Autoriteit Financiële Markten beschikt
over een e-mailadres ten behoeve van de
ontvangst van de kennisgeving en de gegevens, bedoeld in artikel 2:123, tweede
lid, en wijzigingen in de gegevens, bedoeld in artikel 93, tweede lid, van de
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.
Kamerstuk 32.622, nr. 3

Artikel 46 van de richtlijn beleggingsinstellingen.
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Artikel 2:124a implementeert artikel 93, derde lid, van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen.
Het uitwisselen van informatie in het kader van de notificatieprocedure zal plaatsvinden tussen de AFM en de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder
de rechten van deelneming wil aanbieden. Het betreft een
zuiver administratieve procedure, dus zonder inhoudelijke
beoordeling. De AFM zendt de kennisgeving en de gegevens door naar de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder het voornemen heeft de rechten
van deelneming in de icbe aan te bieden. De kennisgeving
en de overige gegevens kunnen elektronisch worden doorgezonden. De AFM voegt bij de gegevens een verklaring
dat de icbe voldoet aan de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Deze verklaring kan in een taal die in de internationale financiële kringen gebruikelijk is of in het Nederlands worden opgesteld indien de beheerder het voornemen heeft rechten van deelneming in een icbe met zetel in
Nederland in België aan te bieden en de toezichthoudende
instantie in België daarmee instemt.
De beheerder kan overgaan tot het aanbieden van deelnemingsrechten in de andere lidstaat na ontvangst van de
mededeling van de AFM dat de gegevens zijn doorgezonden aan de toezichthoudende instantie van de andere
lidstaat. Gelet op artikel 94 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen zal de beheerder een registratiedocument, prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de
jaarstukken overeenkomstig de regels van de Wft aan de
deelnemers in de lidstaat waar hij rechten van deelneming
aanbiedt in een door hem beheerde icbe met zetel in Nederland, dienen te verstrekken.
Op grond van het vierde lid beschikt de AFM over een emailadres zodat de kennisgeving en de gegevens, bedoeld
in artikel 2:123, tweede lid, elektronisch kunnen worden
aangeleverd. Dit lid verwerkt artikel 93, vijfde lid, van de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen en artikel 32 van
richtlijn 2010/42/EU. Tevens dient een beheerder die rechten van deelneming in een icbe met zetel in een andere
lidstaat in Nederland aanbiedt de AFM per e-mail in kennis
te kunnen stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens, bedoeld in artikel 93, tweede lid, van de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen. Om de toegang tot de kennisgeving en de gegevens voor andere toezichthoudende
instanties te vergemakkelijken, kan door de AFM en andere
toezichthoudende instanties een gemeenschappelijk systeem van gegevensverwerking worden opgezet.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
Dit onderdeel voorziet in technische wijzigingen die samenhangen et de aanpassing van de definities van beheerder, beleggingsinstelling en herziene richtlijn beleggingsinstellingen.

Afdeling 2.3.5a Bemiddelen in hypothecair krediet
§ 2.3.5a.1 Bijkantoor en verrichten van
diensten naar andere lidstaat
Art. 2:124b
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1. Een bemiddelaar in hypothecair krediet
met zetel in Nederland met een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid,
en die voornemens is vanuit een in een
andere lidstaat gelegen bijkantoor of door
middel van het verrichten van diensten
naar een andere lidstaat zijn bedrijf uit te
oefenen, gaat daartoe slechts over nadat
hij kennis heeft gegeven van zijn voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten.
2. Bij de kennisgeving, bedoeld in het eerste
lid, verstrekt de bemiddelaar bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten doet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in hypothecair krediet voornemens is
zijn bedrijf vanuit een bijkantoor uit te oefenen of diensten te verrichten. De Autoriteit Financiële Markten zendt een afschrift
van de mededeling aan de desbetreffende
bemiddelaar in hypothecair krediet.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
Het voorgestelde artikel 2:124b, eerste, tweede en derde
lid, van de Wft bevat voorschriften met betrekking tot de
notificatieprocedure die in acht moeten worden genomen,
indien een bemiddelaar in hypothecair krediet, die beschikt
over een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid,
van de Wft, voornemens is vanuit een bijkantoor in een
andere lidstaat aldaar zijn bedrijf uit te oefenen. De aanbieder van hypothecair krediet gaat daartoe slechts over nadat
hij de AFM daarvan in kennis heeft gesteld. Bij die kennisgeving dient hij nadere, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen, gegevens te verstrekken aan de AFM. De
hiervoor genoemde leden van artikel 2:124b implementeren
artikel 32 van de richtlijn.
Het vierde lid van artikel 2:124b bepaalt dat de in artikel
4:9, tweede, derde en vierde lid, van de Wft opgenomen
voorschriften inzake vakbekwaamheid niet van toepassing
zijn op de werknemers van het bijkantoor van waaruit de
hiervoor bedoelde bemiddelaar in hypothecair krediet zijn
bedrijf uitoefent of voornemens is te gaan uitoefenen.
Artikel 4:9, tweede, derde en vierde lid, is niet van toepassing omdat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
ontvangst verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van
vakbekwaamheidseisen waaraan de werknemers van de in
die lidstaat gelegen bijkantoren moeten voldoen.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom aan de separate vergunning van de AFM voor het aanbieden van hypothecair krediet geen Europees paspoort is verbonden. Zij
vragen of het een optie is om dit wel mogelijk te maken.
De richtlijn voorziet niet in een Europees paspoort voor het
aanbieden van hypothecair krediet door niet-kredietinstellingen. De richtlijn bepaalt dat lidstaten ervoor moeten
zorgen dat niet-kredietinstellingen zijn onderworpen aan
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een passende toelatingsprocedure, die onder meer inschrijving van de niet-kredietinstelling in een register omvat. Het is daarom ook niet mogelijk om in dit stadium nog
een Europees paspoort voor niet-kredietinstellingen die
hypothecair krediet aanbieden te realiseren, aangezien de
richtlijn reeds is vastgesteld. Kredietinstellingen zoals bijvoorbeeld een bank met een door de ECB of DNB afgegeven vergunning mogen ook hypothecair krediet aanbieden
en deze vergunning geldt wel als Europees paspoort. Ook
voorziet de richtlijn op grond van artikel 32 in een Europees
paspoort voor de bemiddelaar in hypothecair krediet.
De leden van de VVD-fractie merken op dat het in Nederland mogelijk is om een separate vergunning aan te vragen
voor het aanbieden van hypothecair krediet en dat hieraan
geen Europees paspoort is verbonden. Zij vragen of een
Europees paspoort voor deze groep instellingen meerwaarde kan bieden om grensoverschrijdend te kunnen
ondernemen.
Een aanbieder van hypothecair krediet zoals we die in
Nederland kennen kwalificeert op grond van de richtlijn als
kredietinstelling of als niet-kredietinstelling. De lidstaten
dienen ervoor te zorgen dat niet-kredietinstellingen zijn
onderworpen aan passende toelatingsprocedures. Iedere
lidstaat mag hier derhalve zelf invulling aangeven, mits in
ieder geval inschrijving van de niet-kredietinstelling in een
register onderdeel uitmaakt van de passende toelatingsprocedure en de niet-kredietinstelling onder toezicht staat
van een bevoegde toezichthouder. Alhoewel een Europees
paspoort voor deze niet-kredietinstellingen meerwaarde
kan bieden, kent deze groep geen Europees paspoort op
dit moment, aangezien op Europees niveau geen overeenstemming hierover kon worden bereikt.
De leden van de VVD-fractie vragen of het klopt dat de lijn
van de AFM is dat beheerders van (veelal administratiekantoren) voor verenigingen van eigenaars (VvE’s) een vergunning moeten aanvragen voor bemiddeling, omdat deze
kantoren volgens de AFM zouden adviseren over verzekeringen en vindt de regering dit een wenselijke ontwikkeling.
Veel VvE-beheerders hebben een vergunning nodig voor
bemiddelen en daarnaast mogelijk ook voor adviseren,
afhankelijk van de activiteiten. Uit het toezicht van de AFM
blijkt dat deze beheerders deze activiteiten verrichten.
Wanneer een dergelijke beheerder activiteiten verricht die
kwalificeren als bemiddelen dan zal deze beheerder onder
de vergunningsplicht van de Wft vallen. Vanuit het oogpunt
van consumentenbescherming is het wenselijk dat VvEbeheerders die vergelijkbare activiteiten uitoefenen als
bemiddelaars en adviseurs onder dezelfde regels vallen.

Afdeling 2.3.6 Bemiddelen in verzekeringen
§ 2.3.6.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:125
1. Een bemiddelaar in verzekeringen met
zetel in Nederland die een vergunning als
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bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, heeft en
voornemens is vanuit een in een andere
lidstaat gelegen bijkantoor te bemiddelen
in verzekeringen stelt de Autoriteit Financiële Markten in kennis van zijn voornemen.
2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. Uiterlijk een maand na ontvangst van de
gegevens, bedoeld in het tweede lid,
stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze gegevens door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is
te bemiddelen in verzekeringen, tenzij de
bedrijfsvoering of financiële positie van
de bemiddelaar in verzekeringen niet toereikend is. Indien de gegevens niet worden doorgestuurd aan de betrokken toezichthoudende instantie deelt de Autoriteit
Financiële Markten dit mede aan de bemiddelaar in verzekeringen.
4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de
bemiddelaar in verzekeringen mee dat de
toezichthoudende instantie van de lidstaat
waar de bemiddelaar voornemens is te
bemiddelen in verzekeringen de gegevens
heeft ontvangen.
5. Voor zover van toepassing deelt de Autoriteit Financiële Markten binnen een
maand na de mededeling, bedoeld in het
vierde lid, de bemiddelaar in verzekeringen de voorwaarden om redenen van algemeen belang mee die van toepassing
zijn op het bemiddelen in verzekeringen in
de betrokken lidstaat.
6. Een bemiddelaar in verzekeringen kan een
maand na ontvangst van de mededeling,
bedoeld in het vierde lid, of zodra hij de
mededeling bedoeld in het vijfde lid heeft
ontvangen, overgaan tot het bemiddelen
in verzekeringen vanuit een in een andere
lidstaat gelegen bijkantoor.
7. Een bemiddelaar in verzekeringen meldt
wijzigingen met betrekking tot de informatie verstrekt ingevolge het tweede lid, ten
minste een maand voordat de wijziging is
doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële
Markten.
8. De Autoriteit Financiële Markten doet onverwijld na ontvangst van de wijzigingen,
bedoeld in het zevende lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie van de betrokken lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het geval waarin een bemiddelaar in
verzekeringen met zetel in Nederland in een andere lidstaat
zijn diensten wil verlenen. De procedure vloeit voort uit
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artikel 6 van de richtlijn verzekeringsbemiddeling en is
thans opgenomen in artikel 25 van de Wfd.
De bemiddelaar in verzekeringen dient op grond van het
eerste lid de AFM op de hoogte te stellen van zijn voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of
diensten te gaan verrichten. De AFM doet binnen een
maand mededeling van het voornemen van de bemiddelaar
aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
ontvangst, indien de desbetreffende lidstaat dit blijkens een
kennisgeving van de Europese Commissie wenst. Conform
artikel 6, eerste lid, derde alinea, eerste volzin, van de
richtlijn verzekeringsbemiddeling zal in de regelgeving van
de lidstaat van ontvangst geregeld zijn dat de bemiddelaar
een maand na die mededeling van de AFM met zijn werkzaamheden kan aanvangen. Indien de Europese Commissie geen kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in tweede
lid van artikel 6 van de richtlijn verzekeringsbemiddeling,
zal in overeenstemming met artikel 6, eerste lid, derde
alinea, tweede volzin van de richtlijn verzekeringsbemiddeling in de regelgeving van de lidstaat van ontvangst geregeld zijn dat de bemiddelaar direct na de mededeling van
het voornemen kan aanvangen met zijn werkzaamheden in
de lidstaat van ontvangst. De AFM zal op grond van het
derde lid na ontvangst van de kennisgeving van het voornemen aan de bemiddelaar laten weten dat aan de betreffende lidstaat een dergelijke mededeling niet hoeft te worden gedaan. Verder heeft de AFM geen taak bij het op de
hoogte stellen van de bemiddelaar van eventuele voorwaarden die de toezichthoudende instantie van de lidstaat
van ontvangst stelt bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzigingen wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:125 verwerkt artikel 6 van de richtlijn verzekeringsdistributie en bepaalt waaraan een bemiddelaar in
verzekeringen met zetel in Nederland die voornemens is
vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor te
bemiddelen in verzekeringen dient te voldoen. Artikel 2:125, eerste en tweede lid, verwerkt artikel 6, eerste
lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie. De bemiddelaar
in verzekeringen dient op grond van het eerste lid de AFM
op de hoogte te stellen van zijn voornemen om in een
andere lidstaat een bijkantoor te openen. De informatie die
daarbij moeten worden verstrekt zal worden opgenomen in
het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.
In het derde lid is bepaald dat uiterlijk een maand nadat de
AFM de informatie heeft ontvangen van de bemiddelaar de
AFM deze informatie doorstuurt aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is te bemiddelen in verzekeringen. De
AFM kan besluiten de gegevens niet naar de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat te sturen indien de
AFM van mening is dat de organisatiestructuur of financiële
positie van de bemiddelaar niet toereikend is. Een dergelijke weigering kwalificeert als een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en be-
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roep open staat bij de bestuursrechter. Het vierde lid bepaalt dat de AFM de bemiddelaar in verzekeringen mededeelt dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat
waar de bemiddelaar voornemens is te bemiddelen in
verzekeringen de gegevens heeft ontvangen.
Indien van toepassing deelt de AFM de voorwaarden om
redenen van algemeen belang mee die van toepassing zijn
op het bemiddelen in verzekeringen in de betrokken lidstaat
(vijfde lid). Het zesde lid implementeert artikel 6, tweede lid,
tweede en derde alinea, van de richtlijn. Hierin wordt bepaald wanneer een bemiddelaar diensten kan verlenen
vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor. Het
zevende en achtste lid hebben betrekking op het melden
van wijzigingen in gegevens die ingevolge het tweede lid
moeten worden gemeld en het doorgeven van de wijzigingen door de AFM aan de toezichthoudende instantie van
de betrokken lidstaat.
Artikel 2:125a
1. Een bemiddelaar in verzekeringen met
zetel in Nederland die een vergunning als
bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, heeft en
voornemens is door middel van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat te bemiddelen in verzekeringen stelt
de Autoriteit Financiële Markten in kennis
van zijn voornemen.
2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen gegevens.
3. Uiterlijk een maand na ontvangst van de
gegevens, bedoeld in het tweede lid,
stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze gegevens door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is
te bemiddelen in verzekeringen.
4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de
bemiddelaar in verzekeringen mede dat de
toezichthoudende instantie van de lidstaat
waar de bemiddelaar voornemens is te
bemiddelen in verzekeringen de gegevens
heeft ontvangen en deelt in voorkomend
geval de website mede waar informatie is
te vinden over de voorwaarden om redenen van algemeen belang die van toepassing zijn op het bemiddelen in verzekeringen in de betrokken lidstaat.
5. De bemiddelaar in verzekeringen kan
overgaan tot het bemiddelen in verzekeringen na ontvangst van de mededeling,
bedoeld in het vierde lid.
6. Een bemiddelaar in verzekeringen meldt
wijzigingen met betrekking tot de informatie verstrekt ingevolge het eerste lid, ten
minste een maand voordat de wijziging is
doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële
Markten.
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7. De Autoriteit Financiële Markten doet onverwijld na ontvangst van de wijzigingen,
bedoeld in het zesde lid, daarvan mededeling aan de toezichthoudende instantie
van de betrokken lidstaat.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:125a verwerkt artikel 4 van de richtlijn verzekeringsdistributie en bepaalt waaraan een bemiddelaar in
verzekeringen met zetel in Nederland dient te voldoen die
voornemens is te bemiddelen in verzekeringen door middel
van het verrichten van diensten naar een andere lidstaat.
Artikel 2:125a, eerste en tweede lid, verwerkt artikel 4,
eerste en tweede lid, van de richtlijn verzekeringsdistributie.
De bemiddelaar in verzekeringen dient op grond van het
eerste lid de AFM op de hoogte te stellen van zijn voornemen om door middel van het verrichten van diensten naar
een andere lidstaat te bemiddelen in verzekeringen. De
informatie die daarbij moeten worden verstrekt zal worden
opgenomen in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.
In het derde lid is bepaald dat uiterlijk een maand nadat de
AFM de informatie heeft ontvangen van de bemiddelaar de
AFM deze informatie doorstuurt naar de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waar de bemiddelaar in verzekeringen voornemens is te bemiddelen in verzekeringen. Het
vierde lid bepaalt dat de AFM de bemiddelaar in verzekeringen mededeelt dat de toezichthoudende instantie van de
lidstaat waar de bemiddelaar voornemens is te bemiddelen
in verzekeringen de gegevens heeft ontvangen. Indien van
toepassing verstrekt de AFM tegelijkertijd aan de bemiddelaar het adres van de website waar informatie is te vinden
over de voorwaarden om redenen van algemeen belang
die van toepassing zijn op het bemiddelen in verzekeringen
in de betrokken lidstaat.
De bemiddelaar in verzekeringen kan aanvangen met het
verrichten van diensten naar de andere lidstaat na ontvangst van de hiervoor genoemde mededeling van de AFM
(vijfde lid).
Het zesde en zevende lid hebben betrekking op het melden
van wijzigingen in gegevens die ingevolge het tweede lid
moeten worden gemeld en het doorgeven van de wijzigingen door de AFM aan de toezichthoudende instantie van
de betrokken lidstaat.

Afdeling 2.3.7 Herverzekeringsbemiddelen
§ 2.3.7.1. Bijkantoor en verrichten van
diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:126
De artikelen 2:125 en 125a zijn van overeenkomstige toepassing op herverzekeringsbemiddelaars met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste
lid, hebben en voornemens zijn vanuit een in
een andere lidstaat gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van diensten
naar een andere lidstaat te herverzekeringsbemiddelen.
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Kamerstuk 29 708, nr. 19
Dit artikel betreft het geval waarin een herverzekeringsbemiddelaar met zetel in Nederland in een andere lidstaat zijn
diensten wil verlenen. De procedure vloeit voort uit artikel 6
van de richtlijn verzekeringsbemiddeling en is thans opgenomen in artikel 25 van de Wfd.
De herverzekeringsbemiddelaar dient op grond van het
eerste lid de AFM op de hoogte te stellen van zijn voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of
diensten te gaan verrichten.
De AFM doet binnen een maand mededeling van het voornemen van de bemiddelaar aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van ontvangst, indien de desbetreffende lidstaat dit blijkens een kennisgeving van de Europese Commissie wenst. Conform artikel 6, eerste lid, derde
alinea, eerste volzin, van de richtlijn verzekeringsbemiddeling zal in de regelgeving van de lidstaat van ontvangst
geregeld zijn dat de herverzekeringsbemiddelaar een
maand na die mededeling van de AFM met zijn werkzaamheden kan aanvangen. Indien de Europese Commissie
geen kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in tweede lid
van artikel 6 van de richtlijn verzekeringsbemiddeling, zal in
overeenstemming met artikel 6, eerste lid, derde alinea,
tweede volzin, van de richtlijn verzekeringsbemiddeling in
de regelgeving van de lidstaat van ontvangst geregeld zijn
dat de herverzekeringsbemiddelaar direct na de mededeling van het voornemen kan aanvangen met zijn werkzaamheden in de lidstaat van ontvangst. De AFM zal op
grond van het derde lid na ontvangst van de kennisgeving
van het voornemen aan de herverzekeringsbemiddelaar
laten weten dat aan de betreffende lidstaat een dergelijke
mededeling niet hoeft te worden gedaan. Verder heeft de
AFM geen taak bij het op de hoogte stellen van de herverzekeringsbemiddelaar van eventuele voorwaarden die de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van ontvangst
stelt bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.
Kamerstuk 33.632, nr. 3
Met de voorgestelde wijzigingen wordt de Wft in overeenstemming gebracht met de terminologie na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
Kamerstuk 34.770, nr. 3
Artikel 2:126 regelt de situatie waarin een herverzekeringsbemiddelaar met zetel in Nederland voornemens is te
herverzekeringsbemiddelen vanuit een bijkantoor gelegen
in een andere lidstaat of door middel van het verrichten van
diensten naar een andere lidstaat. In artikel 2:126 worden
de artikelen 2:125 en 2:125a van overeenkomstige toepassing verklaard.

Afdeling 2.3.8 Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Het opschrift van afdeling 2.3.8 wordt aangepast in verband
met de uitbreiding van de definitie van beleggingsonderneming.

§ 2.3.8.1. Bijkantoor en verrichten van
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diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:126a
1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel a van de definitie van Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling in
artikel 1:1 met een vergunning als bedoeld
in artikel 2:65 waaraan het ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, is toegestaan de in
dat lid bedoelde activiteiten te verrichten
of diensten te verlenen, meldt het voornemen om deze activiteiten of diensten
voor de eerste maal in een andere lidstaat
te verrichten of te verlenen door middel
van het verrichten van diensten of vanuit
een in de andere lidstaat gelegen bijkantoor aan de Autoriteit Financiële Markten.
De beheerder verstrekt hierbij de volgende gegevens:
a. de naam van de andere lidstaat; en
b. een programma van werkzaamheden
waarin in ieder geval is vermeld welke
activiteiten of diensten als bedoeld in
artikel 2:67a, tweede lid, hij voornemens is te verrichten of te verlenen in
de andere lidstaat.
2. Artikel 2:121d, tweede tot en met negende
lid, is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:126a ziet op de situatie dat een Nederlandse
beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in Nederland, die beschikt over een op grond van artikel 2:65 van
de Wft verleende vergunning voor het uitoefenen van zijn
beroep of bedrijf, het voornemen heeft de in artikel 2:67a,
tweede lid, van de Wft bedoelde activiteiten of diensten in
een andere lidstaat te verrichten of te verlenen. Het gaat
daarbij om de volgende activiteiten of diensten: het beheren van een individueel vermogen, het in de uitoefening
van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten, bewaring en administratie van rechten van deelneming
in beleggingsinstellingen en icbe’s en het in de uitoefening
van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders
van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.
Deze activiteiten en diensten kunnen vanuit een bijkantoor
gelegen in een andere lidstaat worden verricht of verleend
of rechtstreeks (zonder bijkantoor) door middel van het
verrichten van diensten naar die andere lidstaat. Echter, de
hiervoor bedoelde Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling is daartoe alleen bevoegd, indien de aan
hem ingevolge de Wft verleende vergunning voor het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf (ook) ziet op het verrichten
van of het verlenen van de in artikel 2:67a, tweede lid,
bedoelde activiteiten of diensten. Voorts regelt artikel
2:126a de nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
voordat die Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling daadwerkelijk kan overgaan tot het verrichten van
of het verlenen van de hiervoor bedoelde activiteiten of
diensten. Tot die nadere voorwaarden behoort onder meer
het hebben doorlopen van de notificatieprocedure van
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artikel 2:121d van de Wft en het overleggen (aan de AFM)
van een programma van werkzaamheden dat in ieder geval
vermeldt welke activiteiten of diensten als bedoeld in artikel
2:67a, tweede lid, de beheerder voornemens is te verrichten of te verlenen in die andere lidstaat.
Het voorgestelde artikel 2:126a strekt tot implementatie van
artikel 92, tweede lid, van MiFID II dat de artikelen 4, eerste
lid, onderdeel r, en 33 van de AIFMD wijzigt.389
Artikel 2:127
1. Een beleggingsonderneming met zetel in
Nederland die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:96 heeft en een beheerder van
een icbe die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, heeft en voornemens is vanuit
een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten, gaat
daartoe slechts over indien de Autoriteit
Financiële Markten met het voornemen
heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op beheerders van een icbe die
hebben voldaan aan artikel 2:122, eerste
lid.
4. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die
een vergunning als bedoeld in artikel 2:96
heeft en die voornemens is beleggingsdiensten te verlenen door middel van een
verbonden agent die is gevestigd in een
andere lidstaat waar zij geen bijkantoor
heeft.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De in dit artikel neergelegde procedure vloeit voort uit
artikel 18 van de richtlijn beleggingsdiensten en artikel 6bis
van de richtlijn beleggingsinstellingen wat het beheren van
individuele vermogens door icbe-beheerders betreft.
Een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die
een vergunning op grond van artikel 2:96 of 2:65, eerste lid,
aanhef en onderdeel a, heeft, beschikt met betrekking tot
instrumenten, opgenomen in deel B van de bijlage bij de
richtlijn beleggingsdiensten, over een Europees paspoort.
De beperking tot de financiële instrumenten van deel B van
de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten hangt samen
met het feit dat de voorgestelde definitie van financiële instrumenten – evenals de definitie van effect onder de Wte
1995 – ruimer is dan de lijst instrumenten van de richtlijn
beleggingsdiensten. Zo vallen grondstofderivaten niet onder het Europees paspoort.
Om in een andere lidstaat vanuit een bijkantoor beleg-
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Vergelijk artikel 3 van de Tijdelijke regeling richtlijn markten
voor financiële instrumenten 2014 (Stcrt. 2014, 20159).
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gingsdiensten te kunnen verlenen dient de beleggingsonderneming de notificatieprocedure te volgen die in dit artikel
is neergelegd. Deze procedure is thans geregeld in artikel
13 van de Wte 1995 en vloeit voort uit artikel 17 van de
richtlijn beleggingsdiensten, en wat betreft het beheren van
individuele vermogens door icbe-beheerders uit artikel 6bis
van de richtlijn beleggingsinstellingen. Voor de goede orde
wordt opgemerkt dat beleggingsondernemingen die een
vergunning op grond van (artikel 2:13 of 2:22) hebben (de
bank-beleggingsondernemingen) of een verklaring van
ondertoezichtstelling als bedoeld in 3:110, vierde of vijfde
lid, hebben (de financiële instellingen die beleggingsdiensten mogen verlenen), de notificatieprocedure in afdeling
2.3.2 dienen te volgen.
De beleggingsonderneming dient een aanvraag tot instemming in bij de AFM. Deze aanvraag geschiedt onder
opgave van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens. Indien de AFM tot het oordeel komt dat, gelet op
de financiële diensten die de beleggingsonderneming
vanuit het bijkantoor voornemens is te verrichten, de bedrijfsvoering of de financiële positie van de beleggingsonderneming toereikend zijn, zal zij binnen twee maanden
instemmen met het voornemen. De AFM doet mededeling
van het besluit aan de toezichthoudende instantie van de
betreffende lidstaat. Van de mededeling stelt de AFM de
beleggingsonderneming op de hoogte. De wetgeving van
de lidstaat van ontvangst bepaalt wanneer de beleggingsonderneming haar werkzaamheden vanuit het bijkantoor
kan aanvangen. Naast het verlenen van beleggingsdiensten mag de beleggingsonderneming ook de nevendiensten genoemd in bijlage C van de richtlijn beleggingsdiensten verlenen. Voor degenen die op grond van hun vergunning als icbe-beheerder individuele vermogens mogen
beheren, zijn deze nevendiensten beperkt tot adviseren en
bewaarneming. Dit volgt uit artikel 5, derde lid, onderdeel b,
van de richtlijn beleggingsinstellingen. Zie ook de toelichting op afdeling 2.3.5 en artikel 4:59, tweede lid. Indien de
AFM niet met het voornemen kan instemmen omdat de
bedrijfsvoering of de financiële positie van de beleggingsonderneming niet toereikend is, wijst zij de aanvraag binnen twee maanden af.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
De definitie van de richtlijn beleggingsdiensten komt te
vervallen. De richtlijn markten voor financiële instrumenten
(MiFID) vervangt deze richtlijn.
Kamerstuk 31.468, nr. 3
Met de wet implementatie MiFID is de aanvankelijk in artikel 2:127, eerste lid, van de Wft voorkomende zinsnede
«een of meer van de in deel B van de bijlage bij de richtlijn
beleggingsdiensten genoemde instrumenten» vervallen.
Om na deze wijziging een begrijpelijke tekst te verkrijgen
had de aan de vervallen passage voorafgaande zinsnede
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«met betrekking tot» eveneens geschrapt dienen te worden. In dit onderdeel wordt voorgesteld dit verzuim te herstellen.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
In de onderhavige artikelen wordt de verwijzing naar de
verbodsbepaling voor icbe’s technisch aangepast.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
De voorgestelde wijzigingen van artikel 2:127 houden
verband met artikel 35 van MiFID II. Het eerste lid van
artikel 2:127 wordt aangepast om inconsistenties in de
tekst te herstellen. Op grond van dat eerste lid kan een
beleggingsonderneming met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft heeft en
een beheerder van een icbe met een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
van de Wft vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, mits de AFM met dit voornemen instemt.
Artikel 2:127, derde lid, bevat een verwijzing naar artikel
2:122, eerste lid. Laatstgenoemd artikel ziet op beheerders
van icbe’s en niet op beleggingsondernemingen.
In verband hiermee wordt in artikel 2:127, derde lid, het
begrip «beleggingsondernemingen» vervangen door het
begrip «beheerders van een icbe». Het vierde lid van artikel
2:127 verwerkt artikel 35, tweede lid, van MiFID II. In artikel
35, tweede lid, van MiFID II is bepaald dat een beleggingsonderneming die gebruik wil maken van een verbonden
agent die gevestigd is in een lidstaat waar de beleggingsonderneming geen bijkantoor heeft, de notificatieprocedure
voor bijkantoren dient te volgen.
De verbonden agent die in een andere lidstaat is gevestigd,
is onderworpen aan de artikelen die gelden voor bijkantoren. Een beheerder van een icbe kan geen gebruik maken
van een verbonden agent in een andere lidstaat.
Artikel 2:128
1. De Autoriteit Financiële Markten stemt in
met een voornemen als bedoeld in artikel
2:127, tenzij, gelet op het voornemen van
de beleggingsonderneming, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is.
2. De Autoriteit Financiële Markten doet van
haar besluit, alsmede van de gegevens als
bedoeld in artikel 2:127, tweede lid, binnen drie maanden na ontvangst van de
aanvraag mededeling aan de toezichthoudende instantie, die in de desbetreffende
lidstaat als contactpersoon als bedoeld in
artikel 79, eerste lid, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 is
aangewezen. De Autoriteit Financiële
Markten zendt een afschrift van de mededeling aan de beleggingsonderneming.
3. De mededeling, bedoeld in het tweede lid,
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bevat tevens gegevens omtrent de toepasselijkheid van het beleggerscompensatiestelsel.
4. De Autoriteit Financiële Markten deelt
binnen twee maanden na de mededeling,
bedoeld in het derde lid, de beleggingsonderneming de voorwaarden mede die
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat heeft verbonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden in de betrokken lidstaat.
5. Een beleggingsonderneming meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot
onderwerpen waarover ingevolge artikel
2:127, tweede lid, opgave van gegevens is
voorgeschreven ten minste een maand
voordat de wijziging wordt doorgevoerd
aan de Autoriteit Financiële Markten. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur wordt, onder vermelding van de te
volgen procedures, bepaald welke wijzigingen worden gemeld, welke gegevens
daarbij worden verstrekt en, indien van
toepassing, onder welke voorwaarden de
wijzigingen ten uitvoer mogen worden gelegd.
6. De Autoriteit Financiële Markten doet mededeling van in het vijfde lid bedoelde wijzigingen en van wijzigingen met betrekking tot het beleggerscompensatiestelsel,
bedoeld in het derde lid, aan de toezichthoudende instantie van de desbetreffende
lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Zie de toelichting onder artikel 2:127.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
Artikel 32, derde lid, van de MiFID, is reeds gedeeltelijk
opgenomen in artikel 2:128, eerste, tweede en derde lid,
van de Wft. Op grond van het derde lid van artikel 32 van
de MiFID moet de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst, de toezichthoudende instantie van de
lidstaat van ontvangst binnen drie maanden na het verstrekken van de gegevens (de aanvraag) door de beleggingsonderneming mededeling doen van haar besluit alsmede van de gegevens als bedoeld in artikel 2:127, tweede
lid. Dit is opgenomen in het tweede lid (nieuw) van artikel
2:128 Wft. Hiermee zijn het tweede en derde lid (oud) van
artikel 2:128 van de Wft opgenomen in dit nieuwe tweede
lid. Aan het wetsvoorstel is bovendien toegevoegd dat het
gaat om de toezichthoudende instantie die als contactpersoon als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de richtlijn
markten voor financiële instrumenten is aangewezen.
Het vijfde lid van artikel 2:128 van de Wft strekt ter uitvoering van artikel 32, negende lid, van de MiFID. Wanneer er
wijzigingen optreden in de gegevens die ingevolge artikel
2:127, tweede lid, moeten worden verstrekt, moeten deze
aan de AFM worden gemeld. Welke wijzigingen moeten
worden gemeld, wordt bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur geregeld.
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In het zesde lid van artikel 2:128 van de Wft is bepaald dat
de AFM deze wijzigingen meldt aan de toezichthoudende
instantie van de lidstaat waarnaar de beleggingsonderneming vanuit een bijkantoor voornemens is diensten te
verrichten alsmede wijzigingen met betrekking tot het beleggerscompensatiestelsel, bedoeld in het derde lid van
artikel 2:128 van de Wft.
Kamerstuk 31.086, nr 3.390
Kamerstuk 31.468, nr. 3
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
De in dit onderdeel opgenomen wijziging van artikel 2:128,
tweede lid, verwerkt artikel 35, derde lid, van MiFID II. De
wijziging, die van technische aard is, betreft de aanpassing
van een verwijzing. Het gewijzigde vijfde lid van artikel
2:128, dat artikel 35, tiende lid, van MiFID II verwerkt,
bepaalt dat voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de
verstrekte gegevens op grond van artikel 2:127, tweede lid,
ten minste een maand voordat de wijzigingen worden
doorgevoerd, dienen te worden gemeld aan de AFM.
Artikel 2:128a
1. Een bank met zetel in Nederland die voor
het uitoefenen van het bedrijf van bank
een door de Europese Centrale Bank of de
Nederlandsche Bank verleende vergunning heeft, ingevolge waarvan zij beleggingsdiensten kan verlenen, en die voornemens is in een andere lidstaat beleggingsdiensten te verlenen door middel
van een in een andere lidstaat gevestigde
verbonden agent, gaat daartoe slechts
over indien de Autoriteit Financiële Markten met het voornemen heeft ingestemd.
2. De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
3. De Autoriteit Financiële Markten stemt in
met een voornemen als bedoeld in het
eerste lid, tenzij, gelet op het voornemen
van de bank, haar bedrijfsvoering of financiële positie niet toereikend is. Alvorens te beslissen, vraagt de Autoriteit Financiële Markten daarover advies aan de
Nederlandsche Bank.
4. De Autoriteit Financiële Markten doet van
haar besluit, alsmede van de gegevens,
bedoeld in het tweede lid, binnen drie
maanden na ontvangst van de aanvraag
mededeling aan de toezichthoudende instantie, die in de desbetreffende lidstaat
390

De doorgevoerde wijziging kan niet uitgevoerd worden, omdat
de aan te vullen zinsnede niet meer in de wetstekst voorkomt.
Deze is eerder door dezelfde wijzigingswet MiFID verwijderd.
(red.)
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als contactpersoon als bedoeld in artikel
79, eerste lid, van de richtlijn markten in
financiële instrumenten 2014 is aangewezen. De Autoriteit Financiële Markten
zendt een afschrift van de mededeling aan
de bank en de Nederlandsche Bank.
5. De Autoriteit Financiële Markten deelt
binnen twee maanden na de mededeling,
bedoeld in het vierde lid, de bank de
voorwaarden mede die de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat
heeft verbonden aan het uitvoeren van de
werkzaamheden in de betrokken lidstaat.
6. De bank meldt wijzigingen met betrekking
tot onderwerpen waarover bij of krachtens
het tweede lid opgave van gegevens is
voorgeschreven aan de Autoriteit Financiele Markten. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur wordt, onder vermelding van de te volgen procedures, bepaald welke wijzigingen worden gemeld,
welke gegevens daarbij worden verstrekt
en, indien van toepassing, onder welke
voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer
mogen worden gelegd.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:128a verwerkt artikel 35, zevende lid, van MiFID II.
Op grond van het laatstgenoemde artikel geldt een notificatieprocedure voor een bank met zetel in een lidstaat die
voornemens is om in een andere lidstaat beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten alsmede nevendiensten te
verlenen respectievelijk te verrichten door middel van een
in de andere lidstaat gevestigde verbonden agent. Deze
notificatieprocedure komt grotendeels overeen met de
notificatieprocedure die geldt voor een beleggingsonderneming die voornemens is een bijkantoor te vestigen in een
andere lidstaat. Op grond van artikel 2:128a, eerste lid,
dient een bank met zetel in Nederland, die een vergunning
van de Europese Centrale Bank of DNB heeft op grond
waarvan zij beleggingsdiensten kan verlenen en die voornemens is om in een andere lidstaat beleggingsdiensten te
verlenen door middel van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent, daarvoor instemming van de AFM
te verkrijgen. Het tweede lid van artikel 2:128a bepaalt dat
de gegevens die bij een dergelijke aanvraag moeten worden meegestuurd, worden vastgesteld bij of krachtens een
algemene maatregel van bestuur. De AFM zal in beginsel
instemmen met een dergelijk voornemen van de bank,
tenzij zij, gelet op het voornemen van de bank, van oordeel
is dat de bedrijfsvoering van de bank of haar financiële
positie niet toereikend is (derde lid). De AFM vraagt advies
aan DNB alvorens zij op de aanvraag beslist. De AFM dient
binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag een
besluit te nemen en daarvan mededeling te doen aan de
toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de verbonden agent is gevestigd alsmede aan DNB en de bank zelf.
Het vierde lid van artikel 2:128a bepaalt dat de AFM binnen
twee maanden na de datum van de mededeling, bedoeld in
het vierde lid, een mededeling aan de bank doet over de
eventuele voorwaarden die de toezichthoudende instantie
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in de lidstaat van ontvangst heeft verbonden aan het uitvoeren van de werkzaamheden in die lidstaat. Artikel 35,
zevende lid, vierde alinea, van MiFID II bepaalt dat indien
de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst
niet reageert binnen twee maanden na de datum van verzending van de mededeling van de AFM, de bank kan
aanvangen met het verlenen van desbetreffende beleggingsdiensten in de andere lidstaat door middel van de
verbonden agent.
Artikel 2:128a laat onverlet de regels die voor banken
gelden op grond van afdeling 2.3.2 van de Wft. In die afdeling zijn onder meer de regels opgenomen voor het verlenen van diensten door een bank vanuit een in een andere
lidstaat gelegen bijkantoor.
Kamerstuk 34.583, nr .7
Aan artikel 2:128a van de Wft wordt een lid toegevoegd.
Daarin wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke wijzigingen dienen
te worden gemeld, welke gegevens daarbij worden verstrekt en, indien van toepassing, onder welke voorwaarden
de wijzigingen ten uitvoer mogen worden gelegd. In artikel
58 van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen
Wft zal worden bepaald dat een beleggingsonderneming
wijzigingen dient te melden met inachtneming van artikel 7
van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1018 van
de Commissie van 29 juni 2016 ter aanvulling van richtlijn
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad,
houdende technische reguleringsnormen ter specificatie
van informatie die door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt
(PbEU 2017, L 155).
Artikel 2:129
1. Een beleggingsonderneming met zetel in
Nederland die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:96 heeft of een beheerder van
een icbe die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, heeft en die voornemens is
voor de eerste maal door middel van het
verrichten van diensten beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten
te verrichten naar een andere lidstaat of
die in die lidstaat andere beleggingsdiensten wenst te verlenen of andere beleggingsactiviteiten wenst te verrichten dan
waarvoor de in dit lid bedoelde kennisgeving is gedaan, gaat daartoe slechts over,
indien:
a. zij of hij kennis heeft gegeven van haar
of zijn voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten onder opgave van de
volgende gegevens:
1°. naam, adres, telefoon- en faxnummer en emailadres van de beleggingsonderneming
respectievelijk
de beheerder van de icbe en de
naam van de contactpersoon;
2°. de betrokken lidstaat;
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3°. een programma van werkzaamheden waarin in ieder geval is opgenomen:
a. beleggingsdiensten of nevendiensten die zij of hij voornemens is te
verlenen of de beleggingsactiviteiten die zij of hij voornemens is te
verrichten;
b. de identiteit van de verbonden
agent, indien de beleggingsonderneming voornemens is de beleggingsdiensten door middel van
een verbonden agent te verlenen;
4°. indien van toepassing de gegevens,
bedoeld in artikel 5 van de gedelegeerde
verordening
(EU)
nr. 2017/1018 van de Commissie van
29 juni 2016 ter aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het Europees
Parlement en de Raad, houdende
technische reguleringsnormen ter
specificatie van informatie die door
beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen
moet worden verstrekt (PbEU 2017,
L 155); en
b. de Autoriteit Financiële Markten mededeling van het voornemen heeft gedaan
aan de toezichthoudende instantie van
de betrokken lidstaat.
2. De Autoriteit Financiële Markten doet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, mededeling van het voornemen
alsmede van de gegevens als bedoeld in
het eerste lid, onder a, aan de toezichthoudende instantie die in de betrokken
lidstaat als contactpersoon als bedoeld in
artikel 79, eerste lid, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 is
aangewezen. De Autoriteit Financiële
Markten zendt een afschrift van de mededeling aan de beleggingsonderneming of
de beheerder van een icbe.
3. Een beleggingsonderneming of beheerder
van een icbe meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de informatie,
bedoeld in het eerste lid, ten minste een
maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële Markten. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur wordt bepaald welke wijzigingen worden gemeld, welke gegevens
daarbij worden verstrekt, welke procedure
daarbij wordt gevolgd en, indien van toepassing, onder welke voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer mogen worden gelegd.
4. De Autoriteit Financiële Markten doet mededeling van de in het derde lid bedoelde
wijzigingen aan de toezichthoudende in-
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stantie van de betrokken lidstaat.
5. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op banken met zetel
in Nederland die op grond van een door
de Europese Centrale Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning beleggingsdiensten mogen verlenen en die
voornemens zijn door middel van een in
Nederland gevestigde verbonden agent
beleggingsdiensten te verlenen naar een
andere lidstaat.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
Deze procedure is afkomstig uit artikel 14 van de Wte 1995
en vloeit voort uit artikel 18 van de richtlijn beleggingsdiensten en artikel 6ter van de richtlijn beleggingsinstellingen
wat het beheren van individuele vermogens door icbebeheerders betreft. Het betreft een puur administratieve
procedure, er vindt geen beoordeling plaats. Wel dient de
beleggingsonderneming over een vergunning te beschikken. De beleggingsonderneming geeft kennis van haar
voornemen aan de AFM onder opgave van de lidstaat en
van de financiële diensten die zij wil verlenen. De wetgeving van de lidstaat van ontvangst is bepalend voor het
moment waarop de beleggingsonderneming kan aanvangen met het verrichten van diensten, waaronder ook de
nevendiensten van Bijlage C van de richtlijn beleggingsdiensten. Ook hier geldt dat voor degenen die op grond van
hun vergunning van icbe-beheerder individuele vermogens
mogen beheren deze nevendiensten beperkt zijn tot adviseren en bewaarneming (zie de toelichting op artikel 4:59,
tweede lid). In voorkomend geval zal de toezichthoudende
instantie in de lidstaat van ontvangst de beleggingsonderneming op grond van artikel 18, tweede lid, tweede alinea,
van de richtlijn beleggingsdiensten of artikel 6ter, derde lid,
tweede alinea, van de richtlijn beleggingsinstellingen op de
hoogte stellen van de voorwaarden die in de lidstaat van
ontvangst voor de dienstverrichting gelden.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
In artikel 2:129 van de Wft worden wijzigingen aangebracht
ter uitvoering van artikel 31 van de MiFID. Artikel 31, tweede lid, tweede alinea, onderdelen a en b, van de MiFID is
reeds gedeeltelijk geïmplementeerd in artikel 2:129.
Een beleggingsonderneming die voor de eerste keer beleggingsdiensten wil verlenen of beleggingsactiviteiten wil
verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat of
die in die andere lidstaat andere beleggingsdiensten wil
verlenen of beleggingsactiviteiten wil verrichten dan die
eerder zijn gemeld (genotificeerd), geeft hiervan, onder
vermelding van de in artikel 2:129, eerste lid, genoemde
gegevens, kennis aan de AFM. De AFM doet binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving, mededeling van
het voornemen alsmede van de hierboven genoemde
gegevens aan de toezichthoudende instantie die in de
betrokken lidstaat als contactpersoon als bedoeld in artikel
56, eerste lid, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten is aangewezen.
In dit artikel wordt de huidige bepaling dat de mededeling
gegevens omtrent de toepasselijkheid van het beleggerscompensatiestelsel bevat, niet meer opgenomen. Deze
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bepaling is namelijk niet opgenomen in de MiFID.
Artikel 31, tweede lid, tweede alinea, van de MiFID vereist
dat wanneer de beleggingsonderneming een verbonden
agent heeft die onder haar verantwoordelijkheid en voor
haar rekening zal optreden, de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van herkomst de identiteitsgegevens van de
verbonden agent binnen een redelijke termijn meldt aan de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van ontvangst
van de beleggingsonderneming. Dit is opgenomen in artikel
2:129, eerste lid, onderdeel a, onder 30, juncto derde lid,
van de Wft. Het derde en het vierde lid van artikel 2:129
van de Wft hebben betrekking op het melden van wijzigingen in gegevens die ingevolge het eerste lid moeten worden gemeld.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
In de onderhavige artikelen wordt de verwijzing naar de
verbodsbepaling voor icbe’s technisch aangepast.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
De wijziging van artikel 2:129, eerste lid, verwerkt artikel
34, tweede lid, van MiFID II. Artikel 2:129, eerste lid, wordt
aangepast om inconsistenties in de wettekst te herstellen.
In het gewijzigde eerste lid wordt onderscheid gemaakt
tussen een beleggingsonderneming met zetel in Nederland
die een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft
heeft en een beheerder van een icbe die een vergunning
als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel
a, van de Wft heeft. In het eerste lid, aanhef en onderdeel
1, onder 3°, wordt de verwijzing naar beleggingsactiviteiten
verwijderd omdat een verbonden agent alleen beleggingsdiensten kan verlenen als bedoeld in onderdeel a, b of d
van de definitie van «verlenen van een beleggingsdienst»
in artikel 1:1 van de Wft.
De aanpassing van artikel 2:129, tweede lid, verwerkt
artikel 34, derde lid, van MiFID II en betreft een technische
wijziging die verband houdt met de aangepaste nummering
van de artikelen in MiFID II. Het derde lid verwerkt artikel
34, vierde lid, van MiFID II. Artikel 2:129, vijfde lid, verwerkt
artikel 34, vijfde lid, van MiFID II. Dit artikel bepaalt dat een
bank die voornemens is beleggingsdiensten te verlenen
naar een andere lidstaat door middel van een verbonden
agent, de identiteitsgegevens van deze verbonden agent
moet meedelen aan de toezichthoudende instantie van de
lidstaat van herkomst. Voor zover het een verbonden agent
betreft die in de lidstaat van herkomst is gevestigd, dient de
toezichthoudende instantie in de lidstaat van herkomst de
identiteitsgegevens van de verbonden agent door te zenden aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
ontvangst, die deze gegevens publiceert. Deze notificatieprocedure is grotendeels hetzelfde als de notificatieprocedure die voor een beleggingsonderneming geldt met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten door
middel van een verbonden agent. Derhalve wordt artikel
2:129, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing verklaard op banken. Het vorengaande houdt in dat
een bank met zetel in Nederland die een vergunning voor
de uitoefening van het bedrijf van bank van de Europese
Centrale Bank of DNB heeft op grond waarvan zij tevens
beleggingsdiensten mag verlenen en die voornemens is om
voor de eerste maal naar een andere lidstaat beleggings-
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diensten te verlenen, de identiteitsgegevens van de verbonden agent moet meedelen aan de AFM.
De AFM zendt deze gegevens, uiterlijk een maand na
ontvangst daarvan, aan de toezichthoudende instantie die
in de lidstaat van ontvangst als contactpunt is aangewezen
op grond van artikel 79, eerste lid, van MiFID II. Het ligt in
de rede dat de AFM met betrekking tot deze notificatieprocedure waar nodig samenwerkt met DNB. Dit artikel laat de
regels die voor banken gelden op grond van afdeling 2.3.2.
onverlet. In die afdeling zijn onder meer de regels voor het
verrichten van diensten door een bank naar een andere
lidstaat opgenomen.
Kamerstuk 34.583, nr .7
In artikel 2:129, eerste lid, onderdeel a, is opgenomen
welke gegevens een beleggingsonderneming of beheerder
van een icbe met zetel in Nederland die voornemens is
beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te
verrichten naar een andere lidstaat dient te verstrekken aan
de AFM. Dit lid verwerkt artikel 34, tweede lid, van MiFID II.
Een beleggingsonderneming (marktexploitant) die voornemens is beleggingsactiviteiten te verrichten dient de gegevens te verstrekken zoals opgenomen in artikel 5 van de
gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1018 van de
Commissie van 29 juni 2016 ter aanvulling van richtlijn
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad,
houdende technische reguleringsnormen ter specificatie
van informatie die door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt
(PbEU 2017, L 155).
Artikel 2:129a391
Artikel 2:129, met uitzondering van het eerste
lid, onderdeel 1, onder 3°, is van overeenkomstige toepassing op beleggingsondernemingen:
a. met zetel in een staat waarvan de wetgeving en het toezicht als gelijkwaardig zijn
erkend door de Europese Commissie in
overeenstemming met artikel 47, eerste
lid, van de verordening markten voor financiële instrumenten;
b. waaraan een vergunning als bedoeld in
artikel 2:96 is verleend met inachtneming
van de voorwaarden, bedoeld in artikel
2:99a, eerste tot en met derde lid; en
c. die voornemens zijn vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor voor de eerste
maal naar een andere lidstaat beleggingsdiensten te verlenen aan of beleggingsactiviteiten te verrichten voor in aanmerking
komende tegenpartijen of professionele
beleggers in de zin van bijlage II, afdeling

391

Art. I, onderdeel AL van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Stb. 2017, nr. 512)
voegt dit nieuwe artikel in zonder duidelijk te maken of dit
moet worden ingevoegd in paragraaf 2.3.8.1 of 2.3.8.2, hoewel wel aannemelijk is dat het de eerste paragraaf zal zijn
(red.).
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I, van de richtlijn markten voor financiële
instrumenten 2014.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
Artikel 2:129a verwerkt artikel 47, derde lid, van de verordening. Op grond van het laatstgenoemde artikel kan een
beleggingsonderneming met zetel in een staat die geen
lidstaat is en ten aanzien waarvan de wetgeving en het
toezicht als gelijkwaardig is erkend door de Europese
Commissie en die een bijkantoor heeft gevestigd in een
lidstaat in overeenstemming met de voorschriften die voortvloeien uit artikel 39 van MiFID II, beleggingsdiensten
verlenen aan of beleggingsactiviteiten verrichten voor in
aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers in de zin van bijlage II, afdeling I, van MiFID II naar
een andere lidstaat zonder dat het nodig is in die andere
lidstaat een bijkantoor te vestigen. Artikel 2:129 van de Wft
is van overeenkomstige toepassing op beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 2:129a.

§ 2.3.8.2. Bijkantoor in een staat die
geen lidstaat is
Artikel 2:130
1. Een beleggingsonderneming met zetel in
Nederland die een vergunning als bedoeld
in artikel 2:69b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of artikel 2:96, heeft en voornemens is vanuit een staat die geen lidstaat is gelegen bijkantoor beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten gaat daartoe slechts
over indien de Autoriteit Financiële Markten met het voornemen heeft ingestemd.
De aanvraag van instemming geschiedt
onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen
gegevens.
2. De Autoriteit Financiële Markten stemt in
met het voornemen, tenzij, gelet op het
voornemen van de beleggingsonderneming, de bedrijfsvoering of de financiële
positie van de beleggingsonderneming
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niet toereikend is.
3. De Autoriteit Financiële Markten neemt
een besluit binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag.
Kamerstuk 29 708, nr. 19
De in dit artikel opgenomen procedure wordt overgenomen
uit artikel 15a van de Wte 1995.Deze bepaling is in de Wte
1995 opgenomen bij de Wet actualisering en harmonisatie
financiële toezichtwetten. Het betreft een uitwerking van de
Bazelse “minimum standards” die bepalen dat het openen
van bijkantoren in niet-EU landen moet worden beoordeeld
en zonodig tegengehouden. Indien de bedrijfsvoering of
financiële positie van de beleggingsonderneming niet toereikend is, zal de aanvraag door de AFM worden afgewezen.
Kamerstuk 29 708, nr. 41
In artikel 2:130 komt het tweede lid te vervallen. In dit lid
werd artikel 2:127, derde lid van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze verklaring van overeenkomstige toepassing stamt nog uit de tijd dat in de voorloper van 2:127,
derde lid, was geregeld dat een beleggingsonderneming na
het intrekken van de toestemming onmiddellijk moet stoppen met haar activiteiten. Dit is nu in artikel 1:77, eerste lid,
laatste volzin, geregeld.
Kamerstuk 31.086, nr 3.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de opsplitsing van verlenen van een beleggingsdienst in verlenen
van een beleggingsdienst en verrichten van een beleggingsactiviteit. De verwijzingen naar beleggingsdiensten
worden aangevuld met verwijzingen naar beleggingsactiviteiten.
Kamerstuk 32.871, nr. 3
De wijziging is van redactionele aard.
Kamerstuk 33 235, nr. 03
In de onderhavige artikelen wordt de verwijzing naar de
verbodsbepaling voor icbe’s technisch aangepast.
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