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Wet op het financieel toezicht (1e tranche) kamerstuk 29.708, nr. 3
1. Voorstel Wet op het financieel toezicht
1.1 Aanleiding voor de hervorming
Dit wetsvoorstel behelst het Algemeen deel van de Wet op
het financieel toezicht (Wft). De Wft vormt het slot van herziening van het toezicht op de financiële marktsector in Nederland, waartoe in 2002 is besloten. 1 Uitgangspunt van
deze herziening was het tot die tijd gehanteerde sectorale
model te verruilen voor een zogenoemd ‘functioneel model’. In dit functionele model wordt het toezicht ingedeeld
langs twee pijlers, namelijk het prudentieel toezicht, toe te
delen aan de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen& Verzekeringskamer (PVK), en het gedragstoezicht, uit te
oefenen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Daarnaast heeft DNB als centrale bank de verantwoordelijkheid voor het zogeheten “systeemtoezicht”.
De kanteling naar functioneel toezicht wordt in twee fasen
gerealiseerd. De eerste fase betreft de hervorming van het
toezicht op basis van het bestaande wettelijke kader. Deze
eerste fase is begin september 2002 afgerond. Het volledige gedragstoezicht op beleggingsinstellingen, banken en
verzekeraars en het toezicht op algemene informatieverstrekking aan cliënten is overgedragen aan de AFM. Het
prudentieel toezicht op financiële instellingen wordt uitgevoerd door DNB en, voor zover het verzekeraars betreft,
door de PVK. Er heeft daarbij een zekere toenadering
plaatsgehad tussen de beide prudentiële toezichthouders
DNB en PVK. Deze toenadering zal naar verwachting nog
voor de beoogde inwerkingtreding van het onderhavige
wetsvoorstel zijn beslag krijgen en resulteren in een fusie
tussen beide instellingen. Om die reden wordt in onderhavig wetsvoorstel de PVK niet genoemd.
De tweede fase van de hervorming bestaat eruit om de
huidige wetgeving, die langs sectorale lijnen is ingericht, te
vervangen door een functioneel ingericht wettelijk stelsel:
de Wft. Deze omvangrijke wetgevingsoperatie is noodzakelijk om de voordelen van het functionele model – een betere doeltreffendheid, marktgerichtheid en efficiëntie van het
toezicht op de financiële marktsector – volledig te kunnen
benutten. Bovendien wordt met de Wft de wetstructuur verhelderd, hetgeen bijdraagt aan de inzichtelijkheid van de
wetgeving en de beperking van administratieve lasten. Ten
slotte biedt de herziening de gelegenheid om het toezichtmodel ook inhoudelijk op enkele specifieke onderdelen te
moderniseren.
1.2 Huidige wetgeving
De financiële toezichtwetgeving kent van oudsher een sectorale inrichting. Elke sector op het terrein van de financiële
markten kent zijn eigen formele wet.2 Voor kredietinstellingen geldt de Wet toezicht kredietwezen 1992 (hierna: Wtk
1992), voor verzekeraars de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (hierna: Wtv 1993) en de Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf (hierna: Wtn), voor effecteninstellingen geldt de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hier1
2

Kamerstuk 28.122, nrs. 1-3.
Zie ook de transponeringstabel in bijlage I.
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na: Wte 1995) en voor beleggingsinstellingen de Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna: Wtb). De bepalingen
van de verschillende wetten regelen veelal dezelfde onderwerpen. Zo kent elke wet een vergunningplicht voor het
verrichten of aanbieden van bepaalde financiële diensten
en stelt elke wet regels met daaraan gekoppeld een stelsel
van ontheffingen en soms vrijstellingen. Verder gelden er
per sector regels ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook
zijn per wet bepalingen opgenomen met betrekking tot registratie van onder toezicht staande instellingen en de verplichting voor onder toezicht staande instellingen op verzoek gegevens te verstrekken. De in de verschillende wetten opgenomen bepalingen zijn, hoewel ze hetzelfde onderwerp betreffen, veelal niet helemaal gelijkluidend. Op,
soms essentiële, onderdelen wijken ze qua inhoud en redactie van elkaar af. Dit kan aanleiding geven tot verschillen in toepassing, zonder dat deze verschillen zonder meer
door de wetgever zijn beoogd.
De geschetste overlap aan regels hoeft op zichzelf niet onwenselijk zijn, zolang de regels niet hetzelfde normadressaat hebben. Dit laatste gaat echter steeds minder op. Op
de financiële markten vindt in toenemende mate een vervlechting plaats van ondernemingen en producten. Het
gaat daarbij in het bijzonder om de groepering van financiele instellingen in conglomeraten en om de combinatie van
eertijds afzonderlijke producten in samengestelde producten. Inmiddels bieden tal van ondernemingen producten
aan in meerdere sectoren. Voor deze ondernemingen die
sectoroverstijgende activiteiten verrichten kan de sectoraal
ingerichte wetgeving onnodig beperkend werken.
Naast de cross-sectorale ontwikkeling van de markt zijn er
ook recente ontwikkelingen in het overheidsbeleid die
sectoroverstijgend van aard zijn. Hierbij valt te denken aan
integriteit en consumentenvoorlichting en -advisering. Gebleken is dat de omzetting van cross-sectorale beleidsvoornemens in sectorale wetgeving lastig is. Een voorbeeld
van het laatste is de introductie van de financiële bijsluiter
in 2001. De sectorale indeling van de wetgeving heeft ertoe
geleid dat de uitvoeringsregelgeving aangaande de financiele bijsluiter vele wettelijke grondslagen kent. Het betreft
artikel 85a van de Wtk, artikel 11 van de Wte 1995, artikel
12 van de Wtb, artikel 51 van de Wtv 1993, artikel 25 van
de Wtn en artikel 26 Wet op de consumentenkrediet (Wck).
Hierdoor konden onbedoeld verschillen ontstaan in de uitvoeringsregelgeving. De sectorale architectuur van de financiële wetgeving kan bij sectoroverstijgende onderwerpen leiden tot onnodig complexe wetswijzigingen.
Deze beide ontwikkelingen geven tezamen met de reeds
gesignaleerde kanteling van sectoraal naar functioneel toezicht aanleiding om de bestaande, sectoraal ingerichte
wetgeving te herzien. Onderhavig wetsvoorstel zal daarom
acht bestaande toezichtwetten (de eerder genoemde Wtk
1992, Wtv 1993, Wtn, Wte 1995, Wtb en daarnaast de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb), de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet melding zeggenschap in
ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996)
vervangen. Ook de Wet financiële dienstverlening (Wfd),
waarin de Wabb en de Wck zullen opgaan, zal uiteindelijk
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onderdeel uitmaken van de Wft. De inrichting van het toezicht op pensioenuitvoerders blijft buiten de reikwijdte van
dit wetsvoorstel.3
1.3 Doelstellingen van het wetsvoorstel
Bij de herinrichting van de toezichtwetgeving worden de
volgende doelstellingen nagestreefd:
1. inzichtelijkheid
De voorgenomen Wft beoogt een helder inzicht te geven in
de samenhang en de verschillen tussen de normen die betrekking hebben op de financiële marktsector. Dit geschiedt
onder meer door de splitsing in een algemeen deel en in
bijzondere delen, alsmede door onderwerpen zoveel mogelijk te clusteren en met elkaar samenhangende onderwerpen, zoals vergunningverleningprocedures en algemene
bevoegdheden van toezichthouders, in het Algemeen deel
van de nieuwe wet bijeen te brengen. Tot slot wordt vergroting van de inzichtelijkheid nagestreefd door het gebruik
van een eenduidig en consistent begrippenkader, en door
een heldere indeling in niveau van regels, in samenhang
met een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de minister en de toezichthouders.
2. doelgerichtheid
De structuur van de voorgenomen Wft is geheel geënt op
het functionele toezichtmodel. In de inleidende bepalingen
van het Algemeen deel zijn daartoe twee taakstellingsartikelen opgenomen. Daarin komt het onderscheid tussen
beide toezichttaken duidelijk naar voren. Een splitsing van
materiële – tot de financiële onderneming gerichte – normen in de bijzondere delen van de voorgenomen wet biedt
de mogelijkheid deze beter toe te spitsen op het doel van
het nieuwe toezichtmodel. Dit geldt zowel bij de formulering
en vormgeving van de verplichtingen waaraan onder toezicht staande instellingen zijn gehouden als bij de handhaving ervan door de toezichthouders. Op deze wijze draagt
de voorgestelde Wft bij aan de ontwikkeling van de profielen van de gedragstoezichthouder en van de prudentieeltoezichthouder. De hervorming biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om specifiek rekening te houden met gedragselementen, zoals consumentenbescherming. Deze elementen
zijn in de bestaande sectorale regelgeving veelal vanuit
een prudentiële context tot stand gekomen. Het nastreven
van meer doelgerichtheid heeft geleid tot zowel een hercodificatie van bestaande regels als tot inhoudelijk nieuwe regels.
3. marktgerichtheid
De derde hoofddoelstelling van de voorgenomen Wft is
marktgerichtheid. Hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe
wetgeving wil bijdragen aan de concurrentiekracht van de
Nederlandse financiële sector in nationaal en internationaal
perspectief. Het verbeteren van de concurrentiekracht kan
op verschillende manieren gebeuren. Zo kan wetgeving bijdragen aan een level playing field. Dit wil zeggen dat nationaal, internationaal én cross sector gelijke gevallen op een
3

Zoals aangegeven in de brief van 29 januari 2003 (Kamerstuk
28 122, nr. 11) blijft dit de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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gelijke wijze behandeld worden. Verder wordt de concurrentiekracht vergroot door een vermindering van administratieve lasten en andere toezichtkosten alsmede door
flexibel, transparant en slagvaardig toezicht. Tot slot speelt
de rechtszekerheid een belangrijke rol. Voor financiële ondernemingen moet op elk moment duidelijk kunnen zijn wat
er op grond van de toezichtwetgeving van hen wordt verwacht. Ten aanzien van de genoemde punten kan in de financiële toezichtwetgeving een belangrijke stap voorwaarts
worden gemaakt. De huidige wetgeving betreft een relatief
ingewikkeld complex aan wetten en lagere regelgeving dat
op onderdelen gedateerd is en niet-gerechtvaardigde verschillen tussen sectoren bevat. Hierdoor sluit deze wetgeving niet aan bij het cross sectorale toezichtmodel, zoals
dat sinds medio 2002 in Nederland wordt gehanteerd.
Bij het Algemeen deel en de bijzondere delen wordt telkens
ingegaan op welke wijze de marktgerichtheid terugkomt in
het voorstel. Specifieke aandacht daarbij zal steeds worden
gegeven aan de administratieve lasten.
1.4 Stroomlijning en vernieuwing
Een te grote hoeveelheid aan vernieuwende elementen
heeft als risico dat het wetgevingsproces te complex wordt
om een spoedige en ordelijke wijziging te bereiken. Een
herordening van de bestaande wetgeving is dan ook het
eerste streven. De voorgenomen Wft betreft daarom voor
een belangrijk deel een stroomlijning van thans nog over
verschillende sectorale wetten verdeelde materiële normen.
Ook worden enkele inhoudelijk nieuwe elementen geïntroduceerd, waarvan de splitsing van het toezicht in gedragstoezicht en prudentieel toezicht de meest fundamentele is.
Ook op het terrein van de institutionele verhoudingen tussen de Minister van Financiën en de toezichthouders zal de
voorgenomen Wft beleidsmatige vernieuwingen bevatten.
Dit betreft onder meer de wijze waarop door de toezichthouders rekening en verantwoording voor hun taken en
werkzaamheden uit hoofde van deze wet wordt afgelegd.
De privaatrechtelijke vormgeving van de AFM bestaat
evenwel gehandhaafd Er bestaat thans namelijk geen beleidsmatige noodzaak om de AFM om te vormen tot een
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. De aansturingsrelatie tussen de minister en de AFM wordt niet bepaald door de vormgeving van de toezichthouder (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk). De bevoegdheden die aan
de minister jegens de toezichthouder zijn toegekend bij bijzondere wet, het onderhavige wetsvoorstel, zijn hiervoor
namelijk primair bepalend. Bovendien geldt als uitgangspunt bij dit wetsvoorstel om het aantal vernieuwende elementen naast de kanteling van het toezicht beperkt te houden. Een omvorming van de AFM tot een publiekrechtelijk
ingericht bestuursorgaan strookt hier niet mee. Een publiekrechtelijke positionering van de AFM zou een onderscheid creëren ten opzichte van de privaatrechtelijke vormgeving van DNB. Een gelijke positionering van beide pijlers
in het financieel toezichtmodel verdient de voorkeur. Ook
de positie in internationaal verband (bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland is gekozen voor een private rechtsvorm)
is van belang. In de toelichting is hier een passage aan
gewijd.
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1.5 Het functioneel toezichtmodel
1.5.1 Het model in Nederland
Met de kanteling van het toezicht van een sectoraal naar
een functioneel model is in overleg met de Tweede Kamer
op basis van de nota Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector een keuze gemaakt voor een functioneel toezichtmodel met twee toezichthouders.4 Het prudentieel toezicht is opgedragen aan DNB (/PVK) met derhalve
een duidelijke link naar “systeemstabiliteit” (taak van DNB
als centrale bank); het gedragstoezicht aan de AFM. Dit
model is op basis van de criteria doeltreffendheid, marktgerichtheid en efficiëntie van het toezicht verkozen boven het
sectorale toezichtmodel of concentratie van het functionele
toezicht bij één toezichthouder, los van de centrale bank.
Het gekozen model scoort analytisch goed op elk van de
drie bovengenoemde criteria. In een markt die zich sterk
cross-sector ontwikkelt, is de doeltreffendheid van het toezicht gediend met toezichthouders die zich voor alle instellingen richten op hun soliditeit respectievelijk hun gedrag in
de markt en ten opzichte van de cliënt. De keuze voor twee
toezichthouders doet het meest recht aan beide vormen
van functioneel toezicht en het daartussen bestaande onderscheid. Door een toezichthouder specifiek en uitsluitend
te belasten met het prudentieel toezicht of het gedragstoezicht kan deze doeltreffend en snel optreden. De uitoefening van de ene vorm van functioneel toezicht zal niet ten
koste te gaan van de andere. Dit had anders kunnen liggen
wanneer gekozen was voor het concentratiemodel. Bij één
financiële toezichthouder bestaat de kans dat het prudentiele aandachtsgebied dan wel het gedragstypische aandachtsgebied ondersneeuwt. Ook voor de marktgerichtheid
van een zich steeds meer cross-sector ontplooiend toezicht
biedt het functionele model voordelen. Overlap en bijbehorende administratieve en financiële lasten kunnen in dit
model worden vermeden, mits de doelstellingen en werkterreinen van de functionele toezichthouders niet alleen
analytisch maar ook in de praktijk worden gescheiden.
Bijkomend voordeel van de keuze voor een functioneel
model was dat het model goed aansloot bij de taken, organisatie, expertiseopbouw en habitus van de toezichthouders voor de hervorming. DNB en PVK richtten zich ook
voor de hervorming met name op het prudentieel toezicht.
Voor beide geldt immers dat hun toezichthoudende taken
traditioneel in eerste instantie gericht zijn op de soliditeit
van banken respectievelijk verzekeraars. Hun werkzaamheden op het terrein van het gedragstoezicht, waaronder
bijvoorbeeld informatievoorziening aan de cliënt, waren van
jonger datum. Het overgrote deel van de taken van de
voormalige Stichting Toezicht Effectenverkeer (nu AFM)
bestond daarentegen uit gedragstoezicht. Het prudentieel
toezicht dat zij uitvoerde op basis van Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte), vormde geen onderdeel van haar
kerntaken en was verhoudingsgewijs beperkt van omvang.
De gerichtheid van de toezichthouders op óf prudentieel
toezicht óf gedragstoezicht bood derhalve de mogelijkheid
naar een functioneel toezichtmodel te groeien.
Zoals hierboven reeds is aangegeven, is een voorwaarde

voor het succes van het model een goede splitsing tussen
beide toezichtdomeinen. De uitvoerbaarheid daarvan is bij
de keuze voor het functioneel model verkend met advies
van DNB, PVK en AFM. De eventuele risico’s van overlap
of competentiegeschillen tussen de toezichthouders waarop in de afgelopen periode door verschillende instanties is
gewezen5, kan worden vermeden door een heldere taakafbakening, zowel in toezichttaken als bij de uitoefening van
het toezicht. De Wft vervult in dit opzicht een belangrijke
functie.
In de Wft zal in de eerste plaats via met name de bijzondere delen de verdeling van toezichttaken meer inzichtelijk
worden gemaakt. Kort gezegd richten de prudentiële regels
(en daarmee het prudentieel toezicht) zich op de financiële
soliditeit van de onderneming en worden deze in het tweede, prudentieel deel geplaatst; de gedragsregels (en daarmee het gedragstoezicht) richten zich juist op het externe
gedrag van ondernemingen en zijn te vinden in het derde
deel. Het overgrote deel van de bepalingen in de bestaande toezichtwetgeving die worden overgenomen in de Wft,
valt eenvoudig te rangschikken naar prudentieel toezicht
enerzijds of gedragstoezicht anderzijds. Ook de ervaringen
die in Australië zijn opgedaan met de splitsing tussen het
prudentieel toezicht en het gedragstoezicht onderstrepen
dat.
Het onderscheid tussen gedragstoezicht en prudentieel
toezicht vertaalt zich niet alleen in een duidelijke splitsing
van taken maar vraagt ook bij de uitvoering van het toezicht
door beide toezichthouders om een heldere verdeling. In
dat verband is het van belang dat op basis van de Wft besluiten altijd maar door één toezichthouder kunnen worden
genomen. Voorop staat derhalve dat de toezichthouders
zelfstandig kunnen opereren in hun eigen toezichtdomein
en het toezicht niet lam wordt gelegd door competentiegeschillen. Dat neemt niet weg dat een toezichthouder de ander waar nodig betrekt en diens oordeel meeweegt bij de
besluitvorming. In dat verband is tussen de toezichthouders
bij de doorvoering van de hervorming van het toezicht in
2002 een convenant gesloten, evenals bijvoorbeeld ook de
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat hebben. Dit
convenant voorziet in afspraken rond betrokkenheid over
en weer bij de uitvoering van het toezicht. In de Wft vindt
splitsing tussen een prudentieel domein en een gedragsdomein in concreto plaats in de bijzondere delen. De uitoefening van bevoegdheden door de AFM en DNB is via de
artikelen 1:25 en 1:24 gekoppeld aan het betreffende bijzondere deel (voor AFM het derde deel, voor DNB het
tweede deel). In het Algemeen deel zullen bij de nu nog gereserveerde samenwerkingsbepalingen worden opgenomen.
Ter illustratie kan erop worden gewezen dat een financiële
onderneming ook na invoering van de Wft slechts van één
van beide toezichthouders een vergunning nodig heeft.
Welke toezichthouder dat is, hangt af van de aard van de
onderneming. Als de onderneming voornamelijk onder prudentieel toezicht staat – kredietinstellingen, verzekeraars
en clearinginstellingen – dan is DNB de vergunningverle5
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nende instantie. Staat een onderneming voornamelijk onder gedragstoezicht – effecteninstellingen, beleggingsinstellingen en overige financiële dienstverleners – dan is
AFM de vergunningverlenende instantie. De vergunningverlenende toezichthouder zal de niet-vergunningverlenende toezichthouder zo nodig bij de behandeling van de vergunningaanvraag betrekken. De uiteindelijke besluitvorming geschiedt echter door de vergunningverlener.
Een ander voorbeeld betreft de regelgeving inzake de bedrijfsvoering van onder toezicht staande ondernemingen.
Voor de meeste aspecten van bedrijfsvoering valt een helder onderscheid te maken tussen prudentiële onderdelen
en gedragsonderdelen. De onderdelen die gericht zijn op
de financiële soliditeit van de financiële onderneming zoals
procedures ter beheersing van soliditeitsrisico’s (onder
meer kredietrisico, marktrisico en operationeel risico) vallen
onder verantwoordelijkheid van DNB. Onderdelen van bedrijfsvoering die gericht zijn op het bevorderen van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere marktpartijen en
consumentenbescherming komen voor rekening van de
AFM. Het gaat dan met name om interne procedures die
voorschrijven hoe ondernemingen met externen dienen om
te gaan. Voorbeelden hiervan zijn procedures met betrekking tot de verwerking en uitvoering van beursorders alsmede procedures inzake de informatieverstrekking aan clienten. Er is ook een beperkt aantal aspecten van de bedrijfsvoering dat niet specifiek prudentieel of gedragstypisch van aard is. Het gaat om algemene aspecten van bedrijfsvoering (zoals organisatiestructuur, interne rapportagelijnen en beheerssystemen). Om overlap en competentiegeschillen op deze terreinen te voorkomen is bij de opzet
van de Wft voor een pragmatische insteek gekozen, passend bij de bovenbeschreven systematiek voor vergunningverlening. In de bijzondere delen van de Wft wordt geregeld dat de algemene onderdelen van de bedrijfsvoering
uitsluitend onder het toezicht vallen van de vergunningverlenende toezichthouder. Concreet betekent dit dat de algemene eisen aan de bedrijfsvoering voor verzekeraars en
kredietinstellingen in het prudentieel deel van de Wft worden opgenomen, terwijl dezelfde eisen voor beleggingsinstellingen en effecteninstellingen in het gedragsdeel aan de
orde komen. Op deze wijze worden de niet-specifieke
deelonderwerpen toch gesplitst over beide toezichthouders.
Als derde voorbeeld kan worden genoemd de betrouwbaarheidstoetsing van beleidsbepalers. Handhaving van integriteit is onmisbaar voor het bereiken van verschillende
toezichtdoelstellingen. De integriteit van financiële instellingen en de instrumenten tot handhaving daarvan zijn derhalve van belang voor zowel het prudentieel toezicht als
voor het gedragstoezicht. Integriteit behoort derhalve niet te
worden gezien als een zelfstandige toezichtdoelstelling.
Ook hier geldt dat in de bijzondere delen van de Wft de
taakverdeling tot uitdrukking wordt gebracht, met het voortouw bij de vergunningverlenende toezichthouder. Gelet op
de kennis die de andere toezichthouder kan hebben over
de betreffende beleidsbepaler zal deze op passende wijze
worden betrokken bij de oordeelsvorming.
Overigens wordt opgemerkt dat financiële ondernemingen
naast het financieel toezicht, zoals iedere onderneming in
de zin van artikel 81 e.v. van het EG-Verdrag, onderworpen
zijn aan het mededingingstoezicht dat de door Commissie
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van de Europese Gemeenschappen en de NMa wordt uitgeoefend. Onderhavig wetsvoorstel brengt hierin geen verandering.
1.5.2 Internationale scenariobestendigheid
De Nederlandse financiële sector kan op onderdelen vooraanstaand worden genoemd in de wereld. Het is een competitieve, innovatieve sector met instellingen die mondiaal
opereren en ook binnenlands een levendige en innovatieve
situatie. De internationaal erkende kwaliteit van het Nederlandse toezicht draagt daaraan bij. Om dit zo te houden, is
naast het cross-sectorale perspectief de internationale dimensie van het toezicht van belang. Ook in de toekomst
moeten de toezichthouders, en daarmee de financiële sector, kunnen profiteren van de internationale aansluiting op
internationale samenwerkingsvormen en de inhoudelijke
discussies die daarin worden gevoerd. De thans te zetten
stappen met betrekking tot de institutionele vormgeving van
het toezicht moeten internationaal scenariobestendig zijn.
Ontwikkelingen in Europa
De Europese discussie over toezicht richt zich op de gevolgen van de integratie van de financiële markten, zowel
cross-sector als cross-border. Zij concentreert zich tot nu
toe met name op onderwerpen als harmonisatie van regelgeving en vergroting van de samenwerking in de uitvoering
van het toezicht. Bij de harmonisatie van regelgeving staat
de cross-sectorale dimensie steeds prominenter op de
agenda. Het gedragstoezicht – dat beduidend korter op de
Europese agenda staat dan het prudentieel toezicht –
wordt in toenemende mate vanuit een cross-sectoraal perspectief benaderd. Richtlijnen inzake elektronische handel
en verkoop op afstand leggen bijvoorbeeld financiële ondernemingen dezelfde verplichtingen jegens de cliënt op,
onafhankelijk van de vraag tot welke sector zij behoren.
Verder tekent zich ook op prudentieel terrein een crosssectorale ontwikkeling af. Een bekend voorbeeld is de richtlijn financiële conglomeraten. Daarnaast kan gewezen worden op de gelijktrekking van de richtlijnen betreffende de
sanering en liquidatie van kredietinstellingen en verzekeringsinstellingen. De van oorsprong separate richtlijnen zijn
gedurende het onderhandelingsproces inhoudelijk meer gelijk getrokken om ongerechtvaardigde verschillen te vermijden en problemen bij de afwikkeling van financiële conglomeraten te voorkomen.
De implicaties van de toenemende Europese integratie
voor de inrichting van het Europees toezicht zijn nog verre
van uitgekristalliseerd. De verwachting is dat de internationalisering van de financiële markten op termijn zal vragen
om een Europees stelsel van toezichthouders, waarbij de
besluitvorming ten dele verschuift van nationaal naar internationaal niveau. De uitvoering van het toezicht kan in dat
geval overigens op decentraal niveau blijven, gegeven het
feit dat die dicht bij de onder toezicht staande instellingen
plaatsvindt. Voor dergelijke grootse stappen is het echter
nog veel te vroeg. De huidige mate van integratie in de Europese Unie rechtvaardigt een dergelijke ontwikkeling nog
niet. Daarnaast zijn er de huidige verschillen tussen lidstaten qua inrichting van het toezicht. Voordat het zover is zal
de meest ideale structuur zich op nationaal niveau moeten
ontwikkelen.
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Toonaangevend voor de nationale ontwikkelingen binnen
de Europese Unie zijn op dit moment het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, en Frankrijk. 6 Evenals in Nederland zijn in
deze landen de cross-sectorale ontwikkelingen in de financiële sector en het beleid aanleiding voor hervormingen in
de inrichting van het toezicht. Daarbij worden verschillende
keuzes gemaakt. In het Verenigd Koninkrijk is met de oprichting van de Financial Services Authority (FSA) het concentratiemodel ingevoerd, dat wil zeggen dat de keuze is
gemaakt voor één financieel toezichthouder die zich op
zowel het prudentieel als het gedragstoezicht richt. Deze
toezichthouder staat volledig los van de centrale bank. In
Duitsland is men overgegaan naar een model dat het best
kan worden omschreven als een tussenvariant van het
concentratiemodel en het functioneel model. De voormalige
drie sectorale toezichthouders zijn ondergebracht in één
Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Het toezicht op de financiële sector wordt daarmee samengevoegd. Anders dan
het concentratiemodel van het Verenigd Koninkrijk, maar
vergelijkbaar met het functioneel model van Nederland, is
in Duitsland gekozen voor een sterke rol van de centrale
bank. De in de praktijk reeds sedert jaren bestaande link
tussen de centrale bank en het bankentoezicht is wettelijk
vastgelegd en daarmee verder versterkt: de toezichthouder
zal zich bij zijn toezichtactiviteiten op banken in het algemeen baseren op bevindingen van de Bundesbank. Medewerkers van de Bundesbank en de Landeszentralbanken
die zich reeds bezighielden met het toezicht op het bankwezen en de bankentoezichthouder ondersteunen, doen
dat ook nu nog. Frankrijk erkent de noodzaak te komen tot
een cross-sectorale aanpak, maar is niet van plan over te
gaan naar een concentratiemodel. Aarzelingen lijken te bestaan ten aanzien van het concentratiemodel, met name
ten aanzien van het risico van machtsconcentratie en het
risico van onderbrengen van uiteenlopende doelstellingen
(prudentieel en gedrag) bij een enkele toezichthouder.
Frankrijk lijkt derhalve voor een vergelijkbaar denkproces te
staan als Nederland. Aanzetten zijn gedaan om het toezichtmodel aldaar te vereenvoudigen. Pijlers daarbij zijn
nauwe samenwerking tussen het onderdeel van de centrale
bank dat prudentieel toezicht uitoefent en de verzekeringstoezichthouder enerzijds, en de samenvoeging van het
marktentoezicht binnen één toezichthouder anderzijds.
De cross-sectorale ontwikkelingen in Europees verband,
zowel op het gebied van regelgeving als bij hervormingen
in nationale context, wekken de verwachting dat een eventueel toekomstig Europees stelsel van toezichthouders ook
een cross-sectorale oriëntatie zal kennen.7 Nog sterker dan
op nationaal niveau lijkt het daarbij aangewezen om op
6

7

Deze memorie van toelichting geeft een beschrijving van de
ontwikkelingen in deze landen. Dat neemt niet weg dat ook in
andere Europese lidstaten ontwikkelingen plaatsvinden in de
richting van een cross-sectorale inrichting van het toezicht.
Het paper van de ECB, “Developments in national supervisory structures” van juni 2003 (www.ecb.int/pub) geeft hiervan een indicatief overzicht.
Dit is ook de uitkomst van een conferentie over “Financial
Supervision in Europe”, die het ministerie van Financiën heeft
georganiseerd. Gegeven de ontwikkelingen in de markt, is
cross sector consistentie een van de randvoorwaarden voor
een eventueel Europees stelsel van toezichthouders.
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enigerlei wijze een inhoudelijke splitsing te maken. In internationaal verband zou bij een stelsel van geconcentreerde
toezichthouders immers niet alleen gelden dat dit stelsel
rekening zou moeten houden met verschillende doelstellingen, maar daarnaast ook met verschillende nationale achtergronden. Op Europees niveau zal ook het door Frankrijk
aangehaalde argument over machtsconcentratie aan belang winnen.
Tot slot, maar niet van minder belang, is er in het Europese
perspectief de positie van de ECB. Deze maakt zich terecht
sterk voor het verband tussen systeemtoezicht en prudentieel toezicht. De ECB benadrukt het belang bevoegdheden
aan centrale banken toe te kennen ten aanzien van het
prudentieel toezicht op de financiële sector, met name ten
aanzien van banken maar – gelet op de opkomst van financiële conglomeraten – bij voorkeur ook ten aanzien van
andere financiële instellingen. Tegelijkertijd erkent de ECB
dat het gedragstoezicht minder verband houdt met de activiteiten van centrale banken, zodat de centrale banken op
dat gebied geen rol behoeven.8 In zijn bijdrage aan de publicatie naar aanleiding van een door het ministerie van Financiën georganiseerde conferentie over toezicht in Europa breekt het ECB-bestuurslid Tommaso Padoa-Schioppa
een lans voor het thans door de Nederlandse toezichthouders voorgestelde en in deze nota overgenomen model.9
Conclusie binnen Europa is dat in de meeste landen sprake
is van ontwikkeling in de richting van een cross-sectoraal
model, maar dat de kaarten voor hetzij het concentratiemodel hetzij een functioneel model nog niet zijn geschud. Gekozen wordt voor het concentratiemodel, het functioneel
model met een rol voor de centrale bank of een tussenvariant. De evolutie nu in Nederland naar een functioneel model is in die zin scenariobestendig dat in een verdere toekomst, als daar aanleiding toe zou ontstaan, altijd nog gekozen kan worden voor concentratie. Het gekozen functioneel model sluit aan bij de aandachtspunten gedefinieerd
door de ECB. Gegeven het belang van de Nederlandse financiële ondernemingen en het Nederlandse beleid om internationaal vooraanstaand te blijven en er derhalve in
2002 reeds grond was voor hervorming, is aldus gekozen
voor een in beide opzichten Europees robuuste aanpak.
De Verenigde Staten
De ontwikkelingen buiten Europa zijn ook van belang. De
grotere Nederlandse financiële instellingen realiseren veelal een belangrijk deel van hun omzet in de Verenigde Staten. In 1999 is daar de Gramm-Leach-Bliley wet aangenomen die uiteenlopende financiële instellingen formeel in
staat stelt om gezamenlijk als financieel conglomeraat te
opereren. De Federal Reserve (centrale bank) is hierbij
aangewezen als coördinator voor het toezicht op de holding
van financiële conglomeraten, terwijl de separate toezichthouders toezicht blijven houden op de (sectorale) conglomeraatsonderdelen. Tot op heden is Citigroup – gevormd
8
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uit Citicorp (bank) en Travelers (verzekeraar) – het enige
conglomeraat van belang. Wel is in de Verenigde Staten
evenals in Nederland sprake van vervlechting van financiele producten. De verwachting is dat als meer conglomeraten ontstaan en integratie binnen deze conglomeraten over
de tijd heen plaatsvindt, de inrichting van het Amerikaanse
toezicht verder zal worden geconsolideerd. Het toezicht in
de Verenigde Staten is thans complex georganiseerd: sectoraal op federaal niveau voor banken en effecteninstellingen; daarnaast op staatniveau in combinatie met de Federal Reserve alternatief bankentoezicht; verzekeringstoezicht op staatniveau.
1.6 Structuur van het wetsvoorstel en de gekozen aanpak
De eerdergenoemde financiële toezichtswetten, zullen
worden omgezet naar de eerste drie delen waaruit de Wft
zal bestaan: het Algemeen deel en twee bijzondere delen.
Het tweede deel van de Wft wordt het Deel Prudentieel
toezicht. Dit deel zal alle prudentiële normen voor de ondernemingen bevatten. Het derde deel van de Wft zal de
gedragsnormen bevatten voor de verschillende financiële
ondernemingen (Deel Gedragstoezicht). Een vierde deel
zal later, naar verwachting na inwerkingtreding van de Wft,
hieraan worden toegevoegd om het toezicht op de infrastructuur van de financiële markten te regelen.10 In het vijfde deel zullen aanpassingen van andere wetgeving, overgangsrecht en slotbepalingen worden opgenomen.
De totstandkoming van de Wft is omvangrijk en complex.
Om deze reden vraagt de implementatiemethode om bijzondere aandacht.11 Bij de voorbereiding is gekeken naar
de ervaringen met andere omvangrijke wetsvoorstellen,
zoals het Belastingplan 2000. Mede op basis van deze ervaringen kunnen – op hoofdlijnen – voor de voorgenomen
Wft twee mogelijke implementatiemethoden worden onderscheiden. De eerste methode is het zogenaamde ‘big bang’
model. In dit model wordt de Wft als geheel voorbereid en
ingebracht in het parlementaire proces en treedt deze ook
integraal op één moment in werking. Op datzelfde moment
wordt tevens de momenteel geldende toezichtwetgeving
ingetrokken.
De tweede methode houdt in dat er in fases naar de eindstructuur wordt toegegroeid. In dit model zou op verschillende momenten een deel van de Wft in werking treden,
waarbij tegelijkertijd de met dat deel corresponderende bepalingen in de tot dan toe geldende wetgeving worden ingetrokken.
Gekozen is voor een combinatie van beide implementatiemethodes. De Wft wordt door middel van één wetsvoorstel
ingebracht in het parlementaire proces. Dit betreft het voorliggende wetsvoorstel. Het wetsvoorstel bevat thans het Algemeen deel en reserveringen voor de andere vier delen.
Laatstbedoelde delen zullen, met – naar verwachting – uitzondering van het vierde deel, bij nota van wijziging aan
het wetsvoorstel worden toegevoegd. Achtergrond van het
in een later stadium toevoegen van het tweede, derde en
vierde deel aan dit wetsvoorstel is dat Wft zo omvangrijk is,
dat het voor de meeste betrokkenen als te belastend wordt
10
11

Kamerstuk 29.200 IXB, nr. 2, p. 52.
Zie ook Kamerstuk 28.122 nrs. 5 en 9.

© R.E. Batten januari 2020

ervaren om het in één keer inhoudelijk te behandelen, terwijl de inhoudelijke thema’s goed van elkaar te onderscheiden zijn. In verband hiermee hebben verscheidene brancheorganisaties verzocht om de consultatie over de verscheidene delen niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. Voor
het parlementaire proces spelen vergelijkbare overwegingen. De inwerkingtreding van de verschillende delen van
het wetsvoorstel is wel op één moment voorzien. Gezien de
aard en de omvang zullen de voorgenomen nota’s van wijziging waarin de volgende delen zijn vervat voor advies
worden voorgelegd aan Raad van State, zoals aanwijzing
277 van de Aanwijzingen voor de regelgeving ook voorschrijft. Bij de behandeling van deze nota’s van wijziging
krijgt de Raad van State gelegenheid om in te gaan op de
eventuele samenhang met eerder voorgelegde delen.
Er is niet voor gekozen om de afzonderlijke delen in verschillende wetsvoorstellen onder te brengen die uiteindelijk
samen één wet vormen, zoals bijvoorbeeld ingeval van de
Algemene wet bestuursrecht is gedaan. Reden hiervoor is
dat het algemene deel en de bijzondere delen niet afzonderlijk in werking kunnen treden. Verwerping van één van
de afzonderlijke wetsvoorstellen door de Staten-Generaal
zou onomkeerbare gevolgen meebrengen voor de andere
wetsvoorstellen.
Het is belangrijk de doorlooptijd van het wetgevingsproces
zo veel mogelijk te beperken. Een lange doorlooptijd zou te
grote onzekerheid en lasten met zich meebrengen. Dit
geldt met name voor de implementatie van nieuwe beleidstrajecten en Europese Richtlijnen. Zolang de Wft niet in
werking is getreden zullen deze implementaties twee keer
moeten plaatsvinden, namelijk een keer in de huidige wetgeving én een keer in de Wet op het financieel toezicht.
Het werken met deelprojecten stelt specifieke eisen aan de
bewaking van de inzichtelijkheid van het hele proces en
aan de consistentie en onderlinge samenhang van de
deelprojecten. In de voorbereiding van de verschillende delen wordt hieraan veel aandacht gegeven en worden de
nodige initiatieven ontplooid. Binnen het ministerie van Financiën is ten behoeve van de herziening van de wetgeving een projectorganisatie ingericht. De bewaking van de
consistentie tussen de verschillende deeltrajecten, was een
belangrijk aandachtspunt bij de inrichting en hiervoor zijn
de nodige organisatorische maatregelen getroffen. De financieel toezichthouders hebben enkele medewerkers gedetacheerd bij het ministerie van Financiën. Voorts zijn de
marktpartijen en consumentenorganisaties op verscheidene momenten bij de voorbereiding van het wetsvoorstel betrokken. Hierdoor zijn de ervaring en wensen vanuit de toezichtpraktijk en sector volop betrokken bij het opstellen van
de nieuwe wetgeving.
2. Algemeen deel
2.1 Inleiding
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.2 Administratieve lasten
Zoals hiervoor al aangegeven bevat het onderhavige Algemeen deel geen materiële informatieverplichtingen voor
bedrijven en burgers. Het Algemeen deel schept het kader
voor de bijzondere delen. In deze delen zijn de materiële
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informatieverplichtingen opgenomen van financiële ondernemingen aan de toezichthouders. De (praktische) uitvoering hiervan is geregeld in algemene maatregelen van bestuur en algemeen verbindende voorschriften van de toezichthouders. De wijze van uitvoering van het toezicht is
van grote invloed op de administratieve lasten. Daarom
wordt ernaar gestreefd om met inachtneming van de kwaliteit van het toezicht zoveel mogelijk administratieve lasten
te voorkomen in de algemene maatregelen van bestuur en
de algemeen verbindende voorschriften van de toezichthouders. De informatieverplichtingen in de bestaande toezichthouderregels worden in het kader van de herijking van
het niveau van regelgeving kritisch bezien.
De reductie van administratieve lasten waarnaar wordt gestreefd in de Wft, wordt onder meer behaald doordat financiële ondernemingen die meerdere diensten aanbieden
voortaan kunnen volstaan met één geïntegreerde rapportage aan de AFM en één aan DNB. Dit als gevolg van de
splitsing van het toezicht in gedragstoezicht en prudentieel
toezicht. Verder wordt reductie nagestreefd door eerder
genoemde stroomlijning van de verschillende wetten binnen de Wft. De reductie uit hoofde van de Wft past in het
bredere kader ter uitvoering van de kabinetsdoelstelling om
in deze kabinetsperiode de administratieve lastendruk met
25% ten opzichte van 31 december 2002 te verminderen.
Daarbij zijn ook meegenomen de administratieve lasten
voortvloeiend uit de bestaande toezichtwetten die zullen
worden opgenomen in de Wft. Dit geldt ook voor de administratieve lasten die voortvloeien uit de regelgeving van de
toezichthouders. Het ministerie van Financiën heeft ten behoeve van de aanpak van administratieve lasten als gevolg
van toezicht op de financiële markten een bestuurlijke gemengde commissie, projectgroep en werkgroepen ingesteld met marktpartijen en financiële toezichthouders. De
gemengde commissie heeft eind 2003 concrete voorstellen
gedaan over het kwantitatieve reductiepotentieel van administratieve lasten ten opzichte van 31 december 2002.
Daartoe heeft Cap Gemini een nulmeting gedaan van de
administratieve lasten, voortvloeiend uit de bestaande financiële toezichtwetgeving. Aan de hand van deze complete nulmeting en het daaruit resulterende standaardkostenmodel zijn de administratieve lasten van de reductievoorstellen eind 2003 gekwantificeerd.
In de voorgenomen Wft zal tevens sprake zijn van een uitbreiding van de wettelijke bepalingen ten aanzien van informatieverplichtingen als gevolg van de implementatie van
nieuwe Europese richtlijnen. Deze wettelijke bepalingen
zullen in de bijzondere delen van de Wft worden opgenomen en aldaar worden gekwantificeerd. Bij de formulering
zal volop aandacht worden besteed aan het zoveel mogelijk voorkomen van administratieve lasten.
Voor wat betreft de reductie van de administratieve lasten
van de voorgestelde Wft als geheel kan het volgende worden opgemerkt. De administratieve lasten van de bestaande toezichtwetten die zullen opgaan in de Wft bedragen op
basis van de EIM-nulmeting en het standaardkostenmodel
met peildatum 1 september 2002 in totaal ca. € 91 mln. Met
het oog op bovengenoemde redenen is het streven om deze administratieve lasten met ca. 5% á 10% te reduceren.
Een nadere kwantificering alsmede onderbouwing vindt
plaats in de bijzondere delen van de Wft en de daarop ge-

© R.E. Batten januari 2020

baseerde regelgeving.
2.3 Aanwijzing van de toezichthouders
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.4 Rekening en verantwoording toezichthouders
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.5 Toezicht en handhaving
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3. Adviezen
3.1 De adviesaanvraag
Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel is een groot
aantal organisaties betrokken. Dit zijn met name de financieel toezichthouders, financiële ondernemingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Bij de start van het project is in overleg
met de betrokken organisaties gekozen voor een gestructureerde aanpak van het overleg met en consultatie van deze
organisaties. In dit kader zijn door het ministerie van Financiën periodiek informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de betrokken organisaties
geïnformeerd over de hoofdlijnen van de plannen en over
de voortgang en zijn afspraken gemaakt over de inrichting
van de consultatie en de duur van de consultatietermijnen.
Voorts is aan marktpartijen en consumentenorganisaties de
gelegenheid geboden om voorafgaande aan de consultatie
informeel aspecten aan te dragen. Hiervan hebben verschillende brancheorganisaties ook gebruik gemaakt.
Mede op basis van deze bijeenkomsten heeft een concept
van onderhavig wetsvoorstel een uitgebreide consultatieprocedure doorlopen. In de eerste plaats heeft afstemming
met de financieel toezichthouders plaatsgevonden. Vervolgens is een concept wetsvoorstel op de webpagina van het
ministerie van Financiën geplaatst en toegezonden aan betrokken marktpartijen. Gedurende zes weken is hen de gelegenheid geboden om op het concept wetsvoorstel te reageren. Tijdens de consultatieperiode heeft voorts een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin het gepubliceerde concept is toegelicht. Na afronding van de consultatie is met de
betrokken marktpartijen besproken hoe hun commentaar in
het concept wetsvoorstel is verwerkt. Ten slotte is op 13
november 2003 een extern seminar gehouden over de totstandkoming van de Wft. Tijdens dit seminar, waar een
groot aantal specialisten uit de toezichtpraktijk, sector, advocatuur en de wetenschap aanwezig was, zijn ook enkele
onderwerpen aan de orde gekomen die betrekking hebben
op het Algemeen deel, hetgeen op onderdelen tot wijziging
of nadere toelichting heeft geleid. De overige onderwerpen
die op het seminar zijn besproken zullen worden betrokken
bij de bijzondere delen en het opstellen van lagere regelgeving.
3.2 De adviezen
Naast de reacties van DNB/PVK, AFM, ECB en Actal is van
de volgende organisaties een schriftelijke reactie ontvangen: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het
Verbond van Verzekeraars (gezamenlijke reactie), de Ver-
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eniging van Effectenbezitters (VEB), Euronext, de NBVA,
de Vereniging van Federatie Financieel Planners (VFFP),
en de gecombineerde commissie vennootschapsrecht van
de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 12 Daarbij verdient aantekening dat de reacties van DNB/PVK en de
AFM betrekking hadden op een eerder concept van het
voorstel, zodat de genoemde punten voor een belangrijk
gedeelte reeds waren verwerkt in de tekst die ter publieke
consultatie is aangeboden. Op het advies van Actal is ingegaan in paragraaf 2.2.
De geconsulteerde partijen ondersteunen de uitgangspunten van de voorgenomen Wet op het financieel toezicht. In
het bijzonder de VFFP, de VEB, NOVA en de KNB zien
een belangrijke meerwaarde van de Wft in het vergroten
van de inzichtelijkheid en kwaliteit van de wetgeving voor
het toezicht op de financiële markten. Voorts hebben de
geconsulteerde partijen diverse vragen gesteld alsmede
voorstellen voor verbetering gedaan. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de belangrijkste vragen en voorstellen en wordt ingegaan hoe deze aspecten in onderhavig
voorstel zijn verwerkt. Daarbij wordt eerst ingegaan op de
consultatieprocedures en algemene aspecten die tijdens de
consultatie aan de orde zijn gekomen, waarna per hoofdstuk van onderhavig wetsvoorstel de belangrijkste commentaarpunten worden behandeld.

aard gevolgd, maar in de praktijk blijkt dat een op een
overheveling in veel gevallen niet mogelijk is. De Wft incorporeert acht bestaande toezichtwetten, die op onderdelen
behoorlijk verschillend zijn. Door de beoogde modernisering van de toezichtwetgeving en de aansluiting bij algemene regelingen zoals de Awb en het BW is aanpassing van
de bestaande teksten veelal noodzakelijk.
3.2.3 De adviezen: hoofdstuk 1.2 Rekening en verantwoording
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.2.4 De adviezen: hoofdstuk 1.4 Toezicht en handhaving
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.2.5 De adviezen: hoofdstuk 1.5 Geheimhouding
(…) Verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting

3.2.1 De adviezen: consultatieprocedure en algemene aspecten
Ten aanzien van de procedure van consulteren hebben
met name de NVB en het Verbond, alsmede de NOVA en
de KNB verzocht om een aparte consultatie over de gehele
Wft, nadat ook de bijzondere delen zijn afgerond. Daarnaast pleitten de NVB en het Verbond nog specifiek voor
een nieuwe consultatie over het algemeen deel, nadat de
momenteel nog ontbrekende delen zijn ingevuld. Aan deze
wens is niet tegemoet gekomen. Uitgangspunt bij de inrichting van de consultatie is geweest dat voor elk onderdeel van de Wft een correcte consultatie wordt doorlopen.
Dit zorgt ervoor dat de discussie op een gerichte wijze kan
plaatsvinden en voorkomt onnodige vertraging. Voorwaarde daarbij is wel dat de in consultatie gebrachte onderdelen
steeds een helder afgebakend geheel vormen, waarover
zelfstandige oordeelsvorming kan plaatsvinden. Dit is het
geval voor de verschillende delen van de Wft. Het feit dat
enkele onderdelen van het Algemeen deel pas worden
meegenomen in de wetsvoorstellen die de bijzondere delen
vormen doet daar niet aan af. Ook dit betreffen afgebakende onderdelen.
Verschillende partijen hebben verzocht om aan het wetsvoorstel een transponeringstabel toe te voegen, waarmee
inzichtelijk wordt gemaakt op welke plaats artikelen uit de
huidige toezichtwetgeving zijn verwerkt. Deze tabel was ten
tijde van de marktconsultatie nog niet gereed, maar is inmiddels opgenomen in bijlage I.
De NOvA en het KNB hebben ervoor gepleit om de bestaande regelgeving zoveel mogelijk één op één over te
hevelen naar de nieuwe Wft. Dit uitgangspunt wordt uiter12

De reacties zijn gepubliceerd op de internetsite van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl.
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Wet op het Financieel Toezicht (2e tranche) kamerstuk 29.708, nr. 10
Algemeen
1. Inleiding
Deze nota van wijziging strekt ertoe het Deel Prudentieel
toezicht in te voegen in het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht). De Wet op het
financieel toezicht zal uit vier delen bestaan: het Algemeen
deel, het Deel Prudentieel toezicht, het Deel Gedragstoezicht en het Deel Toezicht infrastructuur. Het Deel Prudentieel toezicht zal het tweede deel van de wet vormen.
Kabinetsnota “Hervorming van het toezicht op de financiële
marktsector”
In de kabinetsnota “Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector” 13 zijn de contouren van een nieuw
functioneel toezichtmodel weergegeven waarbij de financiele toezichthouders zich ieder richten op één van de twee
te onderscheiden toezichtdomeinen, het prudentieel toezicht of het gedragstoezicht. De Nederlandsche Bank
(DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht. Na
de fusie tussen DNB en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) houdt DNB ook prudentieel toezicht op
verzekeraars.14 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is
verantwoordelijk voor het gedragstoezicht.
Het prudentieel toezicht is specifiek gericht op de soliditeit
van financiële ondernemingen. De prudentiële regels bestaan vooral uit bedrijfseconomische normen. Hiertoe behoren onder andere de solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten, die erop zijn gericht dat een financiële onderneming te
allen tijde aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Deze vereisten dienen zo veel mogelijk aan te sluiten op de risicobronnen in financiële ondernemingen, waarbij de mededinging in de financiële sector zo min mogelijk wordt verstoord. De prudentiële regels beogen het risico van faillissement te beheersen, zonder dit overigens in een markteconomie te kunnen uitsluiten.
De noodzaak van prudentieel toezicht vloeit voort uit de informatieasymmetrie tussen de cliënt en aanbieder van financiële diensten. Deze asymmetrie leidt ertoe dat een
bankcrediteur, belegger of polishouder onvoldoende in
staat is zelf de soliditeit van de aanbieder te beoordelen.
De prudentieel toezichthouder is hier beter voor geëquipeerd en draagt op die manier bij aan het vertrouwen van
de cliënt in de financiële sector. Het prudentieel toezicht is
hierdoor zowel van belang voor de individuele cliënten die
producten en diensten afnemen van de betrokken financiele ondernemingen als voor de stabiliteit van het financiële
stelsel en het vertrouwen in de financiële sector in het algemeen.
Samenhang tussen prudentieel toezicht en “systeemtoezicht”
Het “systeemtoezicht” is gericht op de stabiliteit van het fi13
14

Kamerstuk 28.122, nr. 2.
Zie de Fusiewet De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting
Pensioen- & Verzekeringskamer, Stb. 2004, 556.

© R.E. Batten januari 2020

nanciële systeem als geheel. Doel hierbij is te voorkomen
dat (financiële) problemen bij één financiële onderneming
overslaan naar andere financiële ondernemingen of financiële markten. De verantwoordelijkheid voor het “systeemtoezicht” in Nederland ligt krachtens de Bankwet 1998 bij
DNB.
Prudentieel toezicht kan bijdragen aan de stabiliteit van het
financiële systeem; bovendien is informatie over de soliditeit van financiële ondernemingen van belang voor het uitvoeren van “systeemtoezicht”. Hoewel een systeemcrisis
nooit volledig uit te sluiten is, verkleint goed prudentieel
toezicht het risico daarop. Relevante en juiste informatie
over de soliditeit van financiële ondernemingen is voor de
uitoefening van het “systeemtoezicht” van belang om adequaat te kunnen optreden bij een dreigende systeemcrisis
alsmede bij preventie van systeemrisico. Ook omgekeerd
zijn vroegtijdige signalen over financiële ontwikkelingen in
de markt die zijn verkregen naar aanleiding van uitgevoerde marktoperaties in het kader van het “systeemtoezicht”
nuttig voor het prudentieel toezicht.
2. Doelstelling van de nota van wijziging
Hoofddoel van het wetsvoorstel is de formele vormgeving
van het nieuwe functionele toezichtmodel, waarbij een duidelijke splitsing tussen prudentieel toezicht en gedragstoezicht wordt aangebracht. Tegelijkertijd wordt in dit deel het
prudentieel toezicht geïntegreerd en geharmoniseerd.
Daarnaast vindt, zoals hierboven vermeld, op onderdelen
een aantal vernieuwingen plaats. Deze vernieuwingen betreffen met name het toespitsen van de regelgeving op het
functionele toezichtmodel en het bezien van mogelijkheden
om de marktgerichtheid van de regelgeving te versterken.
De grondslag voor het prudentieel toezicht op financiële
ondernemingen is nu verspreid over vijf toezichtwetten, de
Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 (Wte 1995), de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992), de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993). In het Deel Prudentieel toezicht
van het wetsvoorstel worden de prudentiële elementen van
de Wtb, Wte 1995, Wtk 1992, Wtn en Wtv 1993, alsmede
van het separate, niet-ingediende wetsvoorstel in verband
met de invoering van het toezicht op het clearingbedrijf (het
wetsvoorstel clearinginstellingen) dat op 29 maart 2004
voor advies aan de Raad van State is verzonden, samengevoegd. De prudentiële elementen in de Wtb en de Wte
1995 zijn beperkt. Prudentiële elementen vormen daarentegen de kern van de Wtk 1992, de Wtn en de Wtv 1993.
De inzichtelijkheid in de prudentiële regelgeving zal worden
vergroot door het integreren van de verschillende, met het
prudentieel toezicht samenhangende, bepalingen in één
deel. Op deze wijze kan recht worden gedaan aan het brede scala aan financiële activiteiten dat door marktpartijen
wordt ontplooid (variërend van eenzijdige effectenbemiddelaar, kredietinstelling of schadeverzekeraar tot financiële
groepen waarbinnen alle denkbare financiële activiteiten
worden ondernomen). Daarbij wordt gestreefd naar het zo
nauwkeurig mogelijk toespitsen van de prudentiële regels
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voor een financiële onderneming op het activiteiten- en risicoprofiel van die onderneming. De integratie bevordert
hiermee de doelgerichtheid van de regelgeving op het gebied van financieel toezicht.
De integratie van de prudentiële regelgeving voor de verschillende financiële sectoren bevordert ook de marktgerichtheid van de regelgeving, onder meer door het creëren
van een gelijk speelveld. Deze integratie leidt immers ook
tot een harmonisatie van de regels waaraan financiële ondernemingen zijn onderworpen. Hoewel op bepaalde gebieden uiteraard verschillen zullen blijven bestaan in de regelgeving voor sectoren, zal met de integratie van de regelgeving in één wet beter inzicht worden gegeven in die
verschillen, en de inhoudelijke redenen die eraan ten
grondslag liggen.
Een van de uitgangspunten is dat gelijke, of vergelijkbare,
regelgeving voor verschillende sectoren, op eenzelfde regelgevingsniveau (wet, algemene maatregel van bestuur,
ministeriële regeling of toezichthouderregel) wordt vastgelegd. De consequente toepassing van uniforme regels betreffende het niveau van regelgeving zal tot een transparanter, inzichtelijker en slagvaardiger toezicht leiden. Het is
bovendien de bedoeling dat financiële ondernemingen die
meerdere diensten aanbieden, in toenemende mate zullen
kunnen volstaan met het verstrekken van geïntegreerde
rapportages op prudentieel terrein aan DNB. Hiermee zal
een reductie van de administratieve lasten worden bereikt.
De inbedding van het nieuwe functionele toezichtmodel
leidt voorts tot een duidelijker profiel van de prudentieel
toezichthouder. DNB neemt de taken voor haar rekening
die betrekking hebben op de regels ter bevordering van de
soliditeit van financiële ondernemingen. Daarnaast toetst
DNB, onder meer in haar rol van vergunningverlener aan
clearinginstellingen (zie paragraaf 3.6 van het onderstaande), kredietinstellingen en verzekeraars enkele aspecten
die niet specifiek prudentieel of gedragstypisch van aard
zijn. In het onderstaande wordt, onder 4, nader ingegaan
op de taakverdeling tussen DNB en de AFM.
3. Inhoudelijke vernieuwingen
3.1 Inleiding
Naast het stroomlijnen van thans nog over de verschillende
wetten verdeelde prudentiële normen, worden in dit deel
enkele inhoudelijke vernieuwingen geïntroduceerd. Het
toezicht op de bedrijfsvoering wordt voor zover mogelijk
gesplitst in prudentiële en gedragselementen. Verder wordt
een nieuwe definitie van bank geïntroduceerd, wordt het
stelsel van de verklaring van geen bezwaar (vvgb) aangepast en worden de collectieve garantieregeling en de beleggerscompensatieregeling in de wet opgenomen. Voorts
wordt een wettelijk toezicht op clearinginstellingen geïntroduceerd.

len onder het toezicht van DNB vallen. De AFM zal toezicht
houden op de naleving van de regels die gericht zijn op het
bevorderen van een ordelijk en transparant marktproces,
zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de daaraan
gerelateerde bescherming van de cliënt. De gedragstypische elementen van de bedrijfsvoering worden in het Deel
Gedragstoezicht geregeld.
Bepaalde regels voor de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen zijn noch specifiek prudentieel noch specifiek
gedragstypisch van aard, zoals die met betrekking tot de interne organisatie (waaronder de organisatiestructuur, interne rapportagelijnen en de verantwoordelijkheidstructuur) en
beheersystemen (bijvoorbeeld automatisering). De regels
met betrekking tot de integriteitsaspecten van de bedrijfsvoering zijn evenmin specifiek prudentieel of gedragstypisch van aard. Het gaat hier om de integriteit van de financiële onderneming, waarbij onder meer het tegengaan van
eventuele verstrengeling van tegenstrijdige belangen of betrokkenheid van medewerkers bij strafbare feiten relevant
zullen zijn. Dergelijke regels zijn dan ook terug te vinden in
zowel het onderhavige deel als het Deel Gedragstoezicht.
Het toezicht op de naleving van deze regels valt onder de
verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende toezichthouder. Indien een financiële onderneming grotendeels onder prudentieel toezicht staat, zal dat DNB zijn. Dit
geldt voor clearinginstellingen, kredietinstellingen, en verzekeraars. Omgekeerd zal het toezicht op de naleving van
deze regels vallen onder de verantwoordelijkheid van de
AFM indien de financiële onderneming grotendeels onder
gedragstoezicht staat. Dit is het geval voor beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, 15 bewaarders en financiëledienstverleners. Reden voor het toedelen
van het toezicht op regels met betrekking tot de bedrijfsvoering aan één toezichthouder is het vermijden van overlap en het beperken van de administratieve lasten.
[schema niet opgenomen. red.]
DNB en de AFM zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van regels die tot hun taakgebied
behoren en voor de daarmee samenhangende bevoegdheid om maatregelen te treffen om die naleving te bewerkstelligen.
3.3 Definitie bank
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.4 Het stelsel van de verklaring van geen bezwaar
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.5 Het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.6 Het toezicht op clearinginstellingen

3.2 Toezicht op bedrijfsvoering
Ten aanzien van de bedrijfsvoering wordt, voor zover mogelijk, een splitsing gemaakt in prudentiële elementen en
gedragselementen. De elementen die gericht zijn op de soliditeit van de financiële onderneming zoals procedures ter
beheersing van soliditeitrisico’s (onder meer beheersing
van het kredietrisico, marktrisico en operationeel risico) zul-

© R.E. Batten januari 2020

3.6.1 Voorgeschiedenis
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
15

Met de term “beleggingsonderneming” wordt de financiële
onderneming bedoeld die in de Wte 1995 wordt aangeduid
als “effecteninstelling”.
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3.6.2 Inleiding
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.6.3 De situatie die zou ontstaan zonder regels met betrekking tot het toezicht op clearinginstellingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.6.4 Redenen om huidige situatie met betrekking tot het
toezicht op clearinginstellingen te wijzigen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.6.5 Uitgangspunten en hoofdlijnen van het toezicht op
clearinginstellingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.6.6 Grensoverschrijdende aspecten van het toezicht op
clearinginstellingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
4. Verhouding tot het algemeen deel
Het Deel Prudentieel toezicht hangt nauw samen met het
Algemeen deel. In het Algemeen deel worden de onderwerpen geregeld die zowel voor het gedragstoezicht als
voor het prudentieel toezicht relevant zijn. Daartoe behoren
de positionering en de inrichting van de toezichthouders, de
verhouding van de toezichthouders tot de Minister van Financiën en de wijze waarop de toezichthouders rekening
en verantwoording afleggen. Verder bevat het Algemeen
deel regels voor toezichthouders en algemene procedures,
zoals de vergunningprocedure en de procedure die gevolgd
moet worden indien financiële ondernemingen grensoverschrijdend werkzaamheden willen verrichten. Ook het algemene toezicht- en handhavinginstrumentarium dat de
toezichthouders ter beschikking staat, is in het Algemeen
deel geregeld. DNB kan op grond van het Algemeen deel
onder andere inlichtingen vragen, aanwijzingen geven,
boetes en lasten onder dwangsom opleggen en informatie
publiceren (met inachtneming van de geheimhoudingsplicht). Ook bevat het Algemeen deel bepalingen betreffende de samenwerking tussen DNB en de AFM (ook bij het
toepassen van toezichtinstrumenten) alsmede de samenwerking van DNB en de AFM met toezichthoudende instanties in andere staten. Het Algemeen deel bevat geen regels
voor financiële ondernemingen. De regels in het kader van
het prudentieel toezicht rusten voor beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, bewaarders,
clearinginstellingen, kredietinstellingen, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars
zijn neergelegd in het Deel Prudentieel toezicht.
Zoals hierboven vermeld regelt het Deel Prudentieel toezicht een aantal onderwerpen in onderlinge samenhang
met het Algemeen deel. Hiertoe behoren de vergunningverlening en de grensoverschrijdende aspecten van activiteiten van clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars. Financiële ondernemingen moeten in beginsel in het
bezit zijn van een vergunning om hun bedrijf op de Nederlandse markt uit te oefenen. In het Deel Prudentieel toezicht zijn de materiële vergunningvereisten opgenomen
waaraan een clearinginstelling, kredietinstelling of verzekeraar moet voldoen, evenals de activiteiten die met gebruik-
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making van de vergunning mogen worden verricht. Het
formele kader van de vergunningverlening wordt echter in
het Algemeen deel geregeld. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen dat de vergunning persoonlijk en niet overdraagbaar is. Het Algemeen deel bevat de beslistermijn voor de
beschikking op een vergunningaanvraag en bepalingen
met betrekking tot het intrekken of beperken van een vergunning alsmede het verbinden van nadere voorschriften
daaraan.
Financiële ondernemingen met zetel in Nederland die zich
op een buitenlandse financiële markt willen begeven dienen de zogenaamde notificatieprocedure te volgen. In het
Deel Prudentieel toezicht zijn de materiële bepalingen – de
normen die zich richten zich tot deze financiële ondernemingen – opgenomen, zoals het vereiste om instemming
van DNB te verkrijgen of een melding aan DNB te doen en
de verplichting tot het aanleveren van bepaalde gegevens.
Het Algemeen deel bevat de normen die zich richten tot de
toezichthouder. Het Algemeen deel bevat ook de toetsingsgronden van DNB bij de verlening van instemming.
Voor de omgekeerde situatie – een buitenlandse financiële
onderneming die zich op de Nederlandse markt wil begeven – dient het Deel Prudentieel toezicht eveneens in samenhang met het Algemeen deel te worden toegepast.
5. Verhouding tot het deel gedragstoezicht
5.1 Inleiding
Het Deel Prudentieel toezicht bevat alle prudentiële normen
die op financiële ondernemingen van toepassing zijn, voor
zover deze niet nader hoeven te worden uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur. Het derde deel van het
wetsvoorstel, het Deel Gedragstoezicht, zal de gedragsnormen bevatten voor de verschillende financiële ondernemingen. DNB heeft op grond van het Algemeen deel tot
taak het prudentieel toezicht uit te oefenen. De AFM heeft
op grond van het Algemeen deel tot taak het gedragstoezicht uit te oefenen. Deze taakverdeling is het uitgangspunt
zowel bij de vergunningverlening als bij het “lopend toezicht”. Onder lopend toezicht wordt verstaan het toezicht
nadat een vergunning is verleend aan een financiële onderneming.
5.2 Taakverdeling DNB en AFM bij vergunningverlening
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
5.3 Lopend toezicht
Het lopend toezicht op een financiële onderneming die
eenmaal tot de markt is toegetreden omvat naast het prudentiële toezicht, dat voor alle categorieën financiële ondernemingen de verantwoordelijkheid is van DNB, en het
gedragstoezicht (voor alle categorieën de verantwoordelijkheid van de AFM) een aantal aspecten die noch specifiek
prudentieel noch specifiek gedragstypisch van aard zijn.
Het gaat dan om de bepalingen omtrent de betrouwbaarheid en deskundigheid van beleidsbepalers, algemene aspecten van de bedrijfsvoering en integriteit. Het toezicht op
de naleving van de desbetreffende bepalingen is de verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende toezichthouder, dat wil zeggen DNB als het gaat om clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars, en de AFM als
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het gaat beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, bewaarders en financiëledienstverleners.
Financiële onderneming
clearinginstellingen
kredietinstellingen
verzekeraars

DNB
AFM
prudentieel toezicht gedragstoezicht
betrouwbaarheid
deskundigheid
algemene aspecten van de bedrijfsvoering / integriteitsaspecten
beheerders
prudentieel toezicht gedragstoezicht
beleggingsinstellingen
betrouwbaarheid
beleggingsondernemingen
deskundigheid
bewaarders
algemene aspecfinanciëledienstverleners
ten van de bedrijfsvoering / integriteitsaspecten

Informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders is van
essentieel belang voor het effectief uitoefenen van het lopend toezicht. Bij de uitoefening van hun taken zullen de
toezichthouders rekening moeten houden met de belangen
van de andere toezichthouder en van de onder toezicht
staande financiële ondernemingen. De toezichthouders zullen elkaar over en weer tijdig moeten informeren over toezichtbevindingen die voor de andere toezichthouder relevant kunnen zijn. Zo zal DNB als vergunningverlenende
toezichthouder bij clearinginstellingen, kredietinstellingen
en verzekeraars informatie over de integriteitsaspecten of
algemene aspecten van de bedrijfsvoering, die relevant kan
zijn voor de gedragstoezichthouder, doorgeven aan de
AFM. Wel heeft iedere toezichthouder zijn eigen verantwoordelijkheid op basis van het Deel Prudentieel toezicht,
respectievelijk het Deel Gedragstoezicht.
6. Systematiek van de nota van wijziging
In de huidige toezichtwetten, waarvoor de Wet op het financieel toezicht in de plaats zal treden, worden bevoegdheden op verschillende wijzen aan de toezichthouders toegekend. Deze verschillende methodes zijn weliswaar historisch verklaarbaar, maar van een noodzaak om deze te
handhaven is geen sprake. Omwille van de consistentie is
het wenselijk een eenvormige methode van toekenning van
bevoegdheden aan de toezichthouders te hanteren. Gekozen is voor attributie van alle toezichtbevoegdheden op
prudentieel terrein aan DNB. In vergelijking met de uiteenlopende systematiek van de huidige toezichtwetten, levert
dit het publiek en onder toezicht staanden meer duidelijkheid op over de vraag welke toezichthouder verantwoordelijk is voor het toezicht op de betreffende gebieden.
Het bijeenbrengen van de prudentiële regelgeving in één
deel heeft voorts tot gevolg dat een einde wordt gemaakt
aan moeilijk te rechtvaardigen verschillen in het niveau
waarop prudentiële regels zijn vastgelegd. Prudentiële regels voor kredietinstellingen worden bijvoorbeeld nu nog
via attributie door de toezichthouder gesteld, terwijl prudentiële regels voor verzekeraars meestal zijn vastgelegd in
een algemene maatregel van bestuur.
In meerdere onderdelen van het Deel Prudentieel toezicht
wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur (nadere) regels worden gesteld ter uitvoering van
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de wet. Er wordt gedacht aan vier aparte algemene maatregelen van bestuur die op grond van het Deel Prudentieel
toezicht tot stand zullen komen: (i) bevattende de regels
met betrekking tot de toegang tot de financiële markten; (ii)
bevattende prudentiële voorschriften voor het werkzaam
zijn op de financiële markten; (iii) bevattende bijzondere regels ten aanzien van financiële ondernemingen; en (iv) bevattende de toezichtregels op groepen. De regels kunnen
variëren naar gelang de verschillen in aard, complexiteit en
omvang van de soort financiële onderneming. Op verschillende gebieden wordt regelgevende bevoegdheid aan DNB
geattribueerd; deze bevoegdheid is in dat geval geclausuleerd en toegespitst op de relevante aspecten.
Het Deel Prudentieel toezicht is onderverdeeld in zes
hoofdstukken. Bij de onderverdeling van de bepalingen
binnen deze hoofdstukken is ervoor gekozen de meest algemene bepalingen voorin op te nemen en de meer bijzondere bepalingen, naarmate deze op meer specifieke categorieën of omstandigheden betrekking hebben, in latere
hoofdstukken op te nemen. Zo bevat het eerste hoofdstuk
de definities en reikwijdtebepalingen. Het tweede hoofdstuk
bevat de regels betreffende markttoegang. Het derde
hoofdstuk bevat verscheidene prudentiële regels, terwijl het
vierde hoofdstuk specifieke regels bevat die voor enkele
bijzondere categorieën financiële ondernemingen gelden.
In het vijfde hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen die op
bijzondere omstandigheden of regelingen zien. Tot slot zijn
in het zesde hoofdstuk de regels betreffende het toezicht
op financiële groepen opgenomen.
De hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Deel Prudentieel
toezicht zijn onderverdeeld in afdelingen, die ieder betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Binnen deze
afdelingen is, waar nodig, weer een onderverdeling in paragrafen gemaakt. Deze laatste onderverdeling ziet op de
categorie financiële ondernemingen waarop de betreffende
regels van toepassing zijn. De bepalingen zijn onderverdeeld in de artikelen die van toepassing zijn op financiële
ondernemingen met zetel in Nederland, met zetel in een
andere lidstaat, met zetel in een staat die geen lidstaat is
en met zetel in een niet-aangewezen staat. In deze laatste
categorie, financiële ondernemingen met zetel in een nietaangewezen staat, wordt geen onderscheid gemaakt tussen financiële ondernemingen met zetel in een lidstaat, of
in een staat die geen lidstaat is. Het betreft hier bijvoorbeeld clearinginstellingen en natura-uitvaartverzekeraars.
Aangezien de regels voor clearinginstellingen en naturauitvaartverzekeraars niet in Europees verband zijn geharmoniseerd, gelden dezelfde regels voor clearinginstellingen, respectievelijk natura-uitvaartverzekeraars met zetel in
een andere staat, ongeacht of het een lidstaat betreft of
een staat die geen lidstaat is. Deze onderverdeling binnen
het Deel Prudentieel toezicht is gericht op een grotere inzichtelijkheid en marktgerichtheid van de regelgeving: financiële ondernemingen zullen immers op eenvoudige wijze, op basis van de plaats van hun zetel, per onderwerp
kunnen zien welke bepalingen op hen van toepassing zijn.
7. Hoofdlijnen van de nota van wijziging
7.1 Markttoegang
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
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7.2 Prudentiële voorschriften
Deskundigheid en betrouwbaarheid
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Bedrijfsvoering
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Minimumvermogen
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Solvabiliteit
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Liquiditeit
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Technische voorzieningen
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Boekhouding en rapportage
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Gekwalificeerde deelnemingen in en door financiële ondernemingen
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
7.3 Specifieke regels voor bepaalde financiële ondernemingen
Ondertoezichtstelling en notificatie financiële instellingen
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Rabobankregime
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
7.4 Bijzondere bepalingen
Portefeuilleoverdracht
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Omzetting van de rechtsvorm
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Overboeking
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Herstelplan
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Beperking van de beschikkingsbevoegdheid, saneringsplan
en financieringsplan
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Opvangregeling voor levensverzekeraars
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Noodregeling en saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures naar buitenlands recht
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
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Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
8. Gevolgen voor het bedrijfsleven
8.1 Inleiding
De wetgeving met betrekking tot het toezicht op de financiele sector, waaronder het prudentieel toezicht, wordt met
de Wet op het financieel toezicht gekanteld van een sectorale naar een functionele indeling. Deze kanteling sluit aan
bij de crosssectorale ontwikkelingen in de (internationale)
financiële wereld. Het doel hiervan is om de wetgeving inzichtelijk, doelgericht en marktgericht in te richten en sectorale verschillen te stroomlijnen. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de stroomlijning van het prudentieel toezicht. Het
toezicht wordt efficiënter ingericht, waardoor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven afnemen.
In hoofdstuk 2 van deze toelichting is opgemerkt dat de
formele vormgeving van het nieuwe functionele toezichtmodel het hoofddoel is van het wetsvoorstel, waarbij een
duidelijke splitsing tussen prudentiële regels en gedragsregels wordt aangebracht. Tegelijkertijd wordt het prudentieel
toezicht geïntegreerd en geharmoniseerd. Het prudentieel
toezicht op financiële ondernemingen is nu verspreid over
vijf wetten, te weten: de Wtb, de Wte 1995, de Wtk 1992,
de Wtn en de Wtv 1993. Door het integreren van de verschillende, met het prudentieel toezicht samenhangende
bepalingen in één deel, wordt de inzichtelijkheid van de
prudentiële regelgeving vergroot.
Een van de gevolgen van het stroomlijnen van het prudentieel toezicht is de fusie van DNB en de PVK. Door de fusie
van DNB en de PVK kan worden bereikt dat de kosten van
het toezicht zo beperkt mogelijk blijven. Overlap (”dubbel
werk”) bij het prudentieel toezicht wordt vermeden.
Als gevolg van de kanteling van het toezicht en de fusie
tussen DNB en de PVK komt één prudentieel loket tot
stand. De samenwerking tussen de AFM en DNB wordt geregeld in het Algemeen deel. Deze samenwerkingsbepalingen bewerkstelligen dat er geen onnodige dubbele gegevensaanvraag zal bestaan ten aanzien van algemene onderwerpen. […]
8.2 Beperken belastende bedrijfseffecten
[…]
8.3 De sectoren
[…]
8.4 Bepalingen die belastende bedrijfseffecten teweegbrengen
[…]
8.5 Herkomst van de normen
[…]
8.6 Bedrijfseffecten als gevolg van wijzigingen van bestaande normen
Hoofdstuk 2.1, afdeling 2.1.1 Definities […]
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Hoofdstuk 2.1, afdeling 2.1.2 Reikwijdte […]
Hoofdstuk 2.2 Toegang tot de financiële markten […]
Hoofdstuk 2.3 Betrouwbaarheidsvereiste […]
Hoofdstuk 2.3 Minimum eigen vermogen en solvabiliteit […]
Hoofdstuk 2.3 Boekhouding en rapportage […]
Hoofdstuk 2.3 Gekwalificeerde deelnemingen in en door financiële ondernemingen […]
Hoofdstuk 2.6 Geconsolideerd toezicht kredietinstellingen
[…]
8.7 Advies Actal […]
9. Consultaties belanghebbenden
9.1 De consultatieprocedure
Het Deel Prudentieel toezicht is in nauwe samenwerking
met de toezichthouders en de marktpartijen voorbereid.
Aan deze samenwerking is op verschillende manieren invulling gegeven: er zijn informatiebijeenkomsten gehouden
en formele consultatierondes uitgeschreven en is er informeel overleg gevoerd. Allereerst is voor de toezichthouders
DNB, PVK en de AFM op 15 juli 2003 een informatiebijeenkomst over het Deel Prudentieel toezicht georganiseerd.
Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn de toezichthouders
geïnformeerd over de voornemens ten aanzien van het
Deel Prudentieel toezicht, over de voortgang en de planning van het wetgevingstraject en over de vormgeving van
de consultatieprocedure.
Vervolgens zijn, voordat dit deel formeel ter consultatie aan
de belanghebbende partijen is voorgelegd, de afzonderlijke
deelonderwerpen met de toezichthouders afgestemd. Na
verwerking van de opmerkingen en suggesties van de toezichthouders is dit deel in februari 2004 formeel ter consultatie op de internetpagina van het Ministerie van Financiën
gepubliceerd en aan de belanghebbende partijen verzonden. Gedurende de consultatietermijn van zes weken is op
10 maart 2004 ten behoeve van de belanghebbende partijen, te weten representatieve organisaties, financiële ondernemingen en consumentenorganisaties, een bijeenkomst georganiseerd tijdens welke een nadere toelichting
op het concept van het Deel Prudentieel toezicht is gegeven. In de geconsulteerde tekst ontbraken nog enkele op
dat moment niet voldoende uitgewerkte deelonderwerpen.
In april 2004 zijn deze deelonderwerpen in een verbeterde
integrale tekst van het Deel Prudentieel toezicht ter consultatie op de internetpagina gepubliceerd en aan de belanghebbende partijen verzonden. Tot slot is na afloop van de
consultatie met de belanghebbende partijen zowel schriftelijk als tijdens een afsluitende terugkoppelingsbijeenkomst
op 17 juni 2004 besproken hoe met hun commentaar is
omgegaan. In de volgende paragraaf worden de belangrijkste aspecten van het commentaar besproken.16
16

De schriftelijke reacties van belanghebbenden zijn op de
website van het Ministerie van Financiën gepubliceerd:
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9.2 De reacties
Van de AFM en DNB zijn schriftelijke reacties op beide
consultaties ontvangen. Verder is op de consultatie een reactie ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (het Verbond)
gezamenlijk, van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) en de Unie van Beroepspensioenfondsen
(UvB) gezamenlijk, van de Raad van de Effectenbranche
(REB) en van het advocatenkantoor Clifford Chance.
De hoofdlijnen van het Deel Prudentieel toezicht worden
ondersteund. In hun reacties doen de geconsulteerde partijen op specifieke onderdelen suggesties ter verbetering
van de tekst en stellen zij diverse vragen. Hieronder wordt
ingegaan op de belangrijkste opmerkingen en vragen. Tevens wordt uiteengezet hoe deze opmerkingen en vragen
zijn verwerkt. Hierbij wordt voorbijgegaan aan louter tekstuele en technische verbetersuggesties, waarmee zoveel
mogelijk rekening is gehouden.
Uitwerking functioneel toezichtmodel
De REB, de NVB en het Verbond hebben kanttekeningen
geplaatst bij de structuur van het deel, omdat deze volgens
hen vanuit het gezichtspunt van de financiële ondernemingen verwarrend is. Voor de financiële onderneming is het
niet altijd mogelijk in één oogopslag te zien welke regels op
haar van toepassing zijn. De NVB en het Verbond hebben
voorgesteld om de regels ten aanzien van afzonderlijke financiële ondernemingen bij elkaar te plaatsen. De REB
heeft geopperd in een aparte bijlage bij dit wetsvoorstel op
te nemen welke artikelen voor welke financiële onderneming van belang zijn. Tijdens de voorbereiding van het
Deel Prudentieel toezicht zijn verschillende structuren overwogen. Elke structuur heeft voordelen en nadelen. Om aan
te sluiten bij het functionele toezichtmodel en om de door
de financiële sector gewenste inzichtelijkheid van de regelgeving te behouden, is gekozen voor de structuur zoals
opgenomen in deze nota van wijziging. Deze structuur
maakt het mogelijk dat financiële ondernemingen op eenvoudige wijze, op basis van de plaats van hun zetel, per
onderwerp kunnen zien welke bepalingen op hen van toepassing zijn. Verder wordt met deze structuur veel herhaling in de wettekst voorkomen. Vanuit juridisch oogpunt is
dit een belangrijk vereiste. Het voorstel van de NVB en het
Verbond om regels die gelden ten aanzien van afzonderlijke soorten financiële ondernemingen bij elkaar te plaatsen,
sluit niet aan bij het nieuwe functionele toezichtmodel. Ook
het voorstel van de REB om een aparte bijlage op te nemen, sluit hier niet bij aan en is tevens vanuit juridisch oogpunt niet goed voorstelbaar.
Hiermee hangt samen de opmerking van de NVB en het
Verbond dat bij het samenvoegen van de prudentiële elementen uit de huidige wetten in het Deel Prudentieel toezicht veelal de strengste norm wordt genomen. Bij het samenvoegen is zeer goed gekeken of een norm noodzakelijk
is om een gesteld beleidsdoel te bereiken en of deze in de
gekozen formulering effectief en zo min mogelijk belastend
www.minfin.nl/wft.
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is voor de financiële ondernemingen die door de betreffende norm worden geraakt. Daarbij is vaak niet gekozen voor
de strengste norm, hetgeen ook blijkt uit de administratieve
lastenreductie die met het Deel Prudentieel toezicht wordt
behaald. Veel normen vloeien echter uit richtlijnen voort en
laten uit dien hoofde geen of slechts weinig ruimte voor de
nationale wetgever. Indien toch de strengste norm is gekozen, is dit weloverwogen en met redenen gedaan.
Afbakening van de reikwijdte van de wet
De VB, de OPF en de UvB hebben in hun gezamenlijke reactie gewezen op het belang voor pensioenfondsen van
een goede afbakening van de reikwijdte van de wet. Naar
de mening van de VB, OPF en UvB is de afbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars zo essentieel dat
deze niet op het niveau van een algemene maatregel van
bestuur gewijzigd mag worden. Daarom hebben zij gepleit
de afbakening integraal op het niveau van de wet te regelen. Hieraan is tegemoet gekomen.
Rol en taak toezichthouders
Vrijwel alle geconsulteerde partijen hebben het belang benadrukt van een duidelijke taakverdeling en een nauwe
samenwerking tussen DNB en de AFM teneinde overlap in
toezichtactiviteiten (‘twee-loketten-model’) te voorkomen. In
het Deel Prudentieel toezicht is beoogd de taakverdeling
tussen de toezichthouders scherp te omschrijven. De verplichting tot een nauwe samenwerking tussen de toezichthouders zal worden neergelegd in de samenwerkingsbepalingen in het Algemeen deel. De samenwerking kan nader
worden uitgewerkt in een convenant tussen de toezichthouders.
De taakverdeling tussen DNB en de AFM komt pregnant
aan de orde bij de markttoetredingstoets van bankbeleggingsondernemingen, de markttoetredingstoets van rechtsbijstandverzekeraars en bij het toezicht op de bedrijfsvoering omdat prudentieel toezicht en gedragstoezicht elkaar
daarbij raken. Hieronder wordt afzonderlijk op deze drie
aspecten ingegaan.
Ten eerste de markttoetreding van bankbeleggingsondernemingen. DNB heeft onderschreven dat het ter consultatie
gepubliceerde deel voorziet in een heldere taakverdeling.
Mede op suggestie van de AFM zijn de bepalingen met betrekking tot bankbeleggingsondernemingen gesplitst. Het
Deel Prudentieel toezicht bevat de bevoegdheden van
DNB, het Deel Gedragstoezicht de bevoegdheden van de
AFM. De NVB en het Verbond hebben in hun reactie aangegeven bezwaren te hebben tegen het feit dat in het ter
consultatie gepubliceerde deel een belangrijke rol aan de
AFM toekomt bij de markttoetreding van bankbeleggingsondernemingen: de door de AFM te verstrekken verklaring
van geen bezwaar is voor DNB een noodzakelijke voorwaarde voor vergunningverlening. De NVB en het Verbond
geven er de voorkeur aan om alleen DNB te belasten met
de markttoetredingstoets. Daarnaast heeft DNB opgemerkt
een opeenstapeling van bestuursrechtelijke procedures te
vrezen, omdat zowel de in het ter consultatie gepubliceerde
deel vereiste verlening van de verklaring van geen bezwaar
door de AFM als de vergunningverlening door DNB vatbaar
zijn voor bezwaar. Aan deze bezwaren is als volgt tegemoet gekomen. Zoals hiervoor aangegeven, is in het wets-
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voorstel gekozen voor het model van één vergunningverlenende toezichthouder (paragraaf 5.2). Voor kredietinstellingen en verzekeraars is dit DNB. Daarbij wordt de toets die
in het kader van deze vergunningverlening plaatsvindt beperkt tot prudentiële en algemene aspecten. Op de gedragsregels wordt pas in het lopend toezicht door de AFM
toegezien. Dit neemt echter niet weg dat het noodzakelijk is
een aantal belangrijke gedragstypische aspecten reeds
voor de markttoetreding van bankbeleggingsondernemingen door een toezichthouder te laten beoordelen. Het ligt
voor de hand deze beoordeling feitelijk te laten uitvoeren
door de AFM, aangezien deze toezichthouder op dit terrein
de meeste expertise heeft en het toezicht na de vergunningverlening op deze onderwerpen verricht. In een eerdere consultatie die specifiek over de bankbeleggingsondernemingen ging, bleek dat dit uitgangpunt ook werd ondersteund door onder meer de Raad voor de Effectenbranche
en de Consumentenbond. Mede naar aanleiding van de
opmerkingen van de NVB en het Verbond is de procedure
waarin DNB op basis van een verklaring van geen bezwaar
van de AFM over de vergunningverlening besluit vervangen
door een ‘lichtere’ procedure. De AFM adviseert DNB bij de
vergunningverlening over de gedragsaspecten. DNB verleent de vergunning met inachtneming van het AFM-advies.
Op grond van het algemeen bestuursrecht mag DNB alleen
gemotiveerd van het advies van de AFM afwijken (artikel
3:50 Awb). Deze procedure zal worden geregeld in de samenwerkingsbepalingen in het Algemeen deel. Nu de procedure inzake de verlening van een verklaring van geen
bezwaar is vervangen door een adviesprocedure wordt ook
aan het bezwaar van DNB tegemoet gekomen. De advisering door de AFM is niet afzonderlijk vatbaar voor bezwaar
en beroep. Bezwaar of beroep staat slechts open tegen de
vergunningverlening door DNB, ook als dit zich in feite tegen het advies van de AFM richt.
Ten tweede speelt de taakverdeling tussen de toezichthouders een rol bij de markttoetredingstoets van rechtsbijstandverzekeraars. De NVB en het Verbond hebben ook
hierbij de voorkeur uitgesproken om de gehele markttoetreding bij DNB onder te brengen. Bij rechtsbijstandverzekeraars is één gedragstypisch aspect echter van een dusdanig belang dat toetsing hiervan vooraf dient plaats te vinden. Het betreft het vereiste van het voeren van een gescheiden bedrijfsvoering, teneinde mogelijke belangenverstrengeling ten nadele van de verzekerde te voorkomen.
Aangezien de AFM op het terrein van de zorgvuldige behandeling van consumenten de meeste expertise heeft, ligt
het voor de hand deze gedragstoets door de AFM te laten
uitvoeren. DNB zal het advies van de AFM betrekken in
haar besluit omtrent de vergunningverlening. Ook hier is artikel 3:50 Awb van toepassing. DNB heeft ingestemd met
deze vormgeving van de markttoetredingstoets voor rechtsbijstandverzekeraars.
Tot slot komt de taakverdeling tussen DNB en de AFM aan
de orde bij de aspecten van de bedrijfsvoering. Volgens de
toezichthouders dienen deze zoveel mogelijk gescheiden te
worden in prudentiële, gedrags- en algemene aspecten.
Met de voorstellen van DNB op dit punt is rekening gehouden bij het opstellen van het bedrijfsvoeringartikel. De AFM
heeft ervoor gepleit dat zij in uitzonderlijke situaties ook als
niet-vergunningverlenende toezichthouder voor het toezicht
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op de naleving van gedragsregels zelfstandig de onderdelen van de bedrijfsvoering die verband houden met de algemene en prudentiële aspecten mag onderzoeken. In de
samenwerkingsbepalingen in het Algemeen deel zal worden opgenomen dat, voor zover de toezichthouders gegevens nodig hebben voor het toezicht op de naleving van de
regels over de algemene aspecten en integriteitsaspecten
van de bedrijfsvoering van een financiële onderneming, die
ten aanzien van de naleving van die regels onder toezicht
staat van de andere toezichthouder, zij geen gebruik maken van de bevoegdheden op grond van de artikelen 5:15
(betreden van plaatsen), 5:16 (vorderen van inlichtingen)
en 5:17 (inzage in zakelijke gegevens en bescheiden) van
de Awb dan nadat aan de andere toezichthouder is verzocht deze gegevens te verstrekken en is gebleken dat deze aan dit verzoek niet tegemoet zal komen. Van het voorgaande kan na overleg met de andere toezichthouder worden afgeweken indien sprake is van een redelijk vermoeden van overtreding van de regels met betrekking tot de algemene aspecten en integriteitsaspecten van de bedrijfsvoering en onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Bevoegdheden van de toezichthouder
Zowel de NVB en het Verbond als de REB hebben benadrukt dat delegatie van regelgevende bevoegdheid aan de
toezichthouders niet ongeclausuleerd mag geschieden en
met waarborgen omkleed moet worden. In de nota van wijziging zijn de delegatiegrondslagen zo goed mogelijk geclausuleerd. Bovendien zal de toezichthouders nog slechts
de bevoegdheid worden gegeven om regels met een technisch of organisatorisch karakter vast te stellen.
In sommige van de huidige toezichtwetten is, waar het gaat
om de toepassing van toezichtbevoegdheden, de zinsnede
“naar het oordeel van” opgenomen. Deze zinsnede brengt
tot uiting dat de toezichthouder beoordelingsvrijheid toekomt. De toezichthouders hebben het behoud van beoordelingsvrijheid bepleit. Vooropgesteld dient te worden dat het
vervallen van de zinsnede niet de beoordelingsruimte van
de toezichthouder aantast. De mening van de toezichthouders dat beoordelingsruimte essentieel kan zijn voor een
slagvaardig financieel toezicht wordt gedeeld. Beoordelingsruimte, doorgaans in combinatie met beleidsvrijheid,
stelt de toezichthouder in staat bij door hem te nemen besluiten optimaal rekening te houden met de omstandigheden van het geval, zijn expertise volledig te benutten en in
te spelen op nieuwe marktontwikkelingen bij gevallen waarin regelgeving daarop nog niet is toegespitst. Dit komt in de
nota van wijziging tot uitdrukking in de grotendeels ongebonden bevoegdheidstoedeling (de toezichthouder kan besluiten). Bij beoordelingsvrijheid zijn echter de transparante
toezichtuitoefening, de mogelijkheden voor rechterlijke
toetsing en de rechtszekerheid in het geding. Daarom is terughoudendheid geboden bij het toekennen van beoordelingsvrijheid in gevallen waarin ook ongebonden bevoegdheidstoedeling bestaat, hetgeen ook wordt bevestigd in de
juridische doctrine. In de nota van wijziging is aan de wen-
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sen van DNB tegemoet gekomen door de juiste balans tussen slagvaardigheid en rechtszekerheid te zoeken in het
toekennen van beoordelingsruimte.
Voorts hebben DNB en de AFM de uitbreiding van de zogenaamde vaststellingsbevoegdheid in de verzekeringssector analoog aan artikel 8 van de Wtn en artikel 18 van
de Wtv 1993 naar alle sectoren bepleit. De toezichthouders
hebben betoogd dat een dergelijke bevoegdheid de rechtszekerheid voor marktpartijen ten goede komt, waardoor
onnodig belastende procedures ter verkrijging van een bestuurlijk rechtsoordeel en pro forma vergunningaanvragen
kunnen worden voorkomen. Om redenen die in de toelichting bij artikel 1:1, uiteengezet zijn, is besloten de vaststellingsbevoegdheid ten aanzien van de verzekeringssector
niet over te nemen en deze voor andere sectoren niet te introduceren. Hiermee wordt het wetsvoorstel in lijn gebracht
met de Awb. DNB en de AFM hebben te kennen gegeven
deze keuze te betreuren.
Definitie van bank
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Definitie professionele marktpartij
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Liquiditeitstoezicht
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Vvgb-stelsel
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Noodregeling
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Toezicht op clearinginstellingen
(…) verplaatst naar artikelsgewijze toelichting
Administratieve lasten […]
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Wet financieel toezicht (3e tranche) kamerstuk 29.708, nr. 17
Algemeen17
1. Inleiding
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2. Achtergrond van de richtlijn
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3. Hoofdpunten van de richtlijn
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Financiële conglomeraten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
De coördinator
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Kapitaaltoereikendheid
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Risicoconcentratie, intragroeptransacties, interne controleen risicobeheerprocedures e.d.
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Samenwerking toezichthouders
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Aanpassing sectorale richtlijnen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
4. De nota van wijziging
Toezicht is prudentieel
De kern van deze derde nota van wijziging bestaat uit het
toevoegen van een nieuwe afdeling 2.6.4, Prudentieel toezicht op financiële conglomeraten, aan hoofdstuk 2.6, Aanvullende bepalingen ten aanzien van financiële groepen.
Laatstgenoemd hoofdstuk bevat reeds bepalingen omtrent
geconsolideerd toezicht op kredietinstellingen (afdeling
2.6.2) en het aanvullende toezicht op levensverzekeraars
en schadeverzekeraars in een verzekeringsgroep (afdeling
2.6.3). Plaatsing van de regels met betrekking tot het toezicht op financiële conglomeraten in het Deel Prudentieel
toezicht sluit aan bij het prudentiële karakter van de richtlijn
en van de voorgestelde bepalingen ter uitvoering daarvan.
Zoals hiervoor al bleek zijn het bij het toezicht op financiële
conglomeraten vooral zaken als kapitaaltoereikendheid, risicoconcentratie, intragroeptransacties en risicobeheer die
de aandacht (van de prudentiële toezichthouder) vragen.
Daarmee is tevens de reikwijdte van het aanvullende toezicht als bedoeld in de richtlijn en in deze nota van wijziging
gedefinieerd.
Een en ander neemt niet weg dat het feit dat een financiële
onderneming deel uitmaakt van een groep ook relevant kan
17

De tweede nota van wijziging bevatte slechts enkele kleine
technische aanpassingen en is daarom niet in deze uitgave
opgenomen (maar uiteraard wel in de teksten verwerkt).
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zijn voor het gedragstoezicht op grond van het Deel Gedragstoezicht. Dit is in het bijzonder het geval als de financiële onderneming de facto wordt aangestuurd door de holding van de groep op zodanige wijze dat de naleving van
de gedragsregels door de onderneming in het gedrang
komt. Een bepaling die een dergelijke ongewenste invloed
beoogt te voorkomen zal worden opgenomen in het Deel
Gedragstoezicht.
Nota Toezicht op financiële conglomeraten
Met de implementatie van de richtlijn wordt ook uitvoering
gegeven aan veel van de voornemens die zijn vermeld in
de Nota Toezicht op financiële conglomeraten van juli
200018 (hierna: de nota). Andere in die nota gesignaleerde
aandachtspunten zijn thans, door de hervorming van het
toezicht, minder actueel dan voorheen. De kanteling van
het toezicht – van sectoraal naar functioneel – en de fusie
tussen DNB en de PVK verkleinen het risico van overlap en
lacunes, en bevorderen de coördinatie bij het toezicht. Ook
draagt de uniformering van het toezichtinstrumentarium die
de Wft tot stand brengt, bij aan de effectiviteit van het toezicht op financiële instellingen, ook als die deel uitmaken
van een groep.
In de nota wordt uitvoerig aandacht besteed aan de centralisatie van functies en de integratie van activiteiten die binnen financiële conglomeraten plaatsvinden om synergieeffecten te bereiken. Bepaalde activiteiten worden dan niet
langer verricht door de bank, verzekeraar of beleggingsonderneming zelf, maar worden elders binnen de groep gepositioneerd en staan daarmee niet meer onder rechtstreeks toezicht. Een voorbeeld hiervan is het onderbrengen van activiteiten als vermogensbeheer of hypothecaire
kredietverlening in aparte eenheden. Ook worden strategische beslissingen voor de hele groep veelal genomen in de
top en vindt met name het risicobeheer dikwijls plaats op
het niveau van de holding.
De richtlijn schrijft voor dat er in de groep adequate risicobeheer- en internecontroleprocedures moeten zijn. Deze
procedures moeten onderling consistent zijn en toereikend
zijn om de risico’s binnen de groep op een geïntegreerd niveau te kunnen meten, bewaken en beheersen. In de nota
van wijziging is deze bepaling nader uitgewerkt door voor
te schrijven dat het risicobeheer van de groep zo is ingericht dat de financiële soliditeit van de tot de groep behorende gereglementeerde entiteiten niet in gevaar wordt gebracht door de strategie of het beleid van de groep, door
mogelijke belangentegenstellingen binnen de groep, of
doordat bepaalde activiteiten die van wezenlijk belang zijn
voor een of meer onder toezicht staande instellingen worden verricht door andere groepsleden. Dit laatste betekent
niet dat het toezicht wordt uitgebreid buiten de kring van
vergunninghoudende instellingen. De financiële soliditeit
van die instellingen staat te allen tijde voorop. Juist om die
reden is het van belang dat een goed inzicht bestaat in de
risico’s die die financiële soliditeit kunnen bedreigen. Daaronder vallen ook de risico’s die samenhangen met het feit
18
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dat vanuit toezichtoptiek essentiële activiteiten elders binnen de groep zijn ondergebracht. Essentieel wil hier zeggen dat de activiteiten, indien niet of niet goed uitgevoerd,
de financiële onderneming in ernstige problemen zouden
kunnen brengen of zelfs het voortbestaan zouden kunnen
bedreigen. Zie ook de toelichting bij artikel 3:299.
De prudentiële regels
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Overige wijzigingen
In aanvulling op het toevoegen van een nieuwe afdeling
aan hoofdstuk 2.6 zijn enkele aanvullende aanpassingen
nodig in andere onderdelen van de Wft. Voor een toelichting daarop wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel
van deze memorie.
Internationale dimensie
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
5. Uitvoering toezicht
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
6. Bedrijfseffecten en administratieve lasten
[…]
7. Ingewonnen adviezen
Deze derde nota van wijziging is voor commentaar voorgelegd aan DNB, de AFM, de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (Verbond),
de Dutch Fund Association (Dufas) en de Raad voor de Effectenbranche (REB). DNB hecht veel waarde aan een
goed toezicht op financiële conglomeraten, en staat achter
het doel en de opzet van de nota van wijziging. Op een
aantal punten heeft DNB opmerkingen gemaakt, die ten dele van inhoudelijke aard zijn en ten dele van technische of
redactionele aard. De inhoudelijke punten hebben in hoofdzaak betrekking op de verhouding met het Protocol en op
de onderlinge consistentie van de artikelen die zien op de
verschillende toezichtgebieden. Het commentaar van DNB
heeft geleid tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen.
De AFM is verheugd dat in de nota van wijziging een bepaling is opgenomen die het de AFM mogelijk maakt de holding van een groep aan te spreken als deze een ongewenste invloed zou uitoefenen op de naleving van de gedragsregels van het Deel Gedragstoezicht door de financiele ondernemingen die deel uitmaken van de groep. Aan
het verzoek van de AFM om aanvullende bevoegdheden
ten opzichte van de holding indien sprake is van een ondoorzichtige groepsstructuur is geen gevolg gegeven. De
Wft voorziet terzake reeds in afdoende regels en bevoegdheden. DNB kan in het geval van een ondoorzichtige structuur een verklaring van geen bezwaar weigeren of intrekken. Daarnaast kan de AFM zelf optreden tegen een beleggingsonderneming, een beheerder, een bewaarder of
een beleggingsinstelling die deel uitmaakt van een groep
met een zodanig ondoorzichtige structuur dat dit een belemmering vormt voor een adequaat toezicht.
De NVB, het Verbond en Dufas hebben een gezamenlijk
advies uitgebracht. Zij constateren met instemming dat hun
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kritiek op het eerdere wetsvoorstel voor een belangrijk deel
ter harte is genomen. Het advies bevat een aantal inhoudelijke en een aantal technische punten. Hiermee is, waar de
richtlijn dat toestaat, zoveel mogelijk rekening gehouden.
Op verschillende punten is de toelichting aangepast om
bepaalde zorgen weg te nemen of om gemaakte keuzes
duidelijker te motiveren.
De NVB, het Verbond en Dufas hechten sterk aan een level
playing field ten opzichte van de rest van Europa. Bij het
uitwerken van de concrete toezichteisen zal rekening moeten worden gehouden met de praktijk in andere lidstaten.
Een weloverwogen oordeel over de gehele regelgeving is
pas mogelijk zodra de inhoud van die algemene maatregelen van bestuur bekend is. In dat verband zij opgemerkt dat
ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande regelingen en rapportages, om zodoende
de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.
Daarbij zal tevens rekening worden gehouden met de wijze
waarop andere lidstaten de richtlijn hebben geïmplementeerd. Over de algemene maatregelen van bestuur zal de
markt uiteraard tijdig worden geconsulteerd.
De REB constateert (terecht) dat de richtlijn voor de meeste beleggingsondernemingen geen gevolgen zal hebben.
Waar dat wel het geval is wijst ook de REB op het belang
van een level playing field. In antwoord op een desbetreffende vraag van de REB kan worden opgemerkt dat de uit
de richtlijn en de nota van wijziging voortvloeiende verplichtingen in hoofdzaak gericht zijn tot de ondernemingen die
aan het hoofd staan van een financieel conglomeraat. Voor
de tot de groep behorende financiële ondernemingen
brengt de nota van wijziging in beginsel geen nieuwe administratieve lasten mee.
Bijlage 1: richtlijn
(niet opgenomen, red.)
Bijlage 2: Transponeringstabel
(niet opgenomen, red.)
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Wet financieel toezicht (4e tranche) kamerstuk 29.708, nr. 19
Algemeen
1. Inleiding
Met het voorstel van Wet op het financieel toezicht wordt
het geheel van de financiële toezichtwetgeving bijeengebracht in één geüniformeerd kader, gebaseerd op het functionele toezichtmodel. De voor deze omvangrijke operatie
gekozen implementatiemethode voorziet in een tranchegewijze indiening van de verschillende delen waaruit het
voorstel is opgebouwd. Het Algemeen deel is ingediend in
augustus 2004, het Deel Prudentieel toezicht in maart
2005. De onderhavige (vierde) nota van wijziging completeert het voorstel, waardoor de Tweede Kamer thans beschikt over een integrale tekst van alle delen.
De omvang en complexiteit van het voorstel stellen hoge
eisen aan de structuur en de inzichtelijkheid. Mede naar
aanleiding van het advies van de Raad van State over de
samenhang van het gehele voorstel, zoals dat zou luiden
na toevoeging van de bepalingen over het gedragstoezicht,
is op die terreinen in de afgelopen tijd sprake geweest van
voortschrijdend inzicht. Als gevolg daarvan wijken de thans
voorgestelde indeling en structuur op enkele punten af van
de oorspronkelijke voornemens. De belangrijkste aanpassingen zijn toegelicht in mijn brieven van 22 juni en 23 augustus jl. 19 Ter wille van de duidelijkheid is het nuttig de
stand van zaken bij de verschillende delen nog eens kort te
resumeren, alvorens uitvoeriger in te gaan op de hoofdpunten van deze nota van wijziging.
De nota van wijziging voegt de nog ontbrekende delen aan
het voorstel toe: het Deel Markttoegang financiële ondernemingen, waarin alle bepalingen over markttoegang zijn
opgenomen, gerangschikt per vergunningplichtige activiteit;
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen; en het
Deel Gedragstoezicht financiële markten. Gebleken is dat
het de inzichtelijkheid ten goede komt het gedragstoezicht
onder te brengen in twee delen. Het deel dat betrekking
heeft op het gedragstoezicht op financiële ondernemingen
sluit aan op het Deel Markttoegang financiële ondernemingen en het (om die reden van naam gewijzigde) Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Het Deel Gedragstoezicht financiële markten bevat voor een ieder geldende regels voor het gedrag op de financiële markten,
waaronder regels inzake marktmisbruik, openbare biedingen en melding van zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.
De structuurwijziging, waar invoeging van het Deel Markttoegang deel van uitmaakt, heeft ook gevolgen voor het Algemeen deel en het Deel Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen. Daarnaast wordt in deze nota van wijziging invulling gegeven aan drie nog openstaande onderdelen van het Algemeen deel: de samenwerking tussen de
toezichthouders (zowel nationaal als internationaal), de publicatiemogelijkheden van de toezichthouders en de civielrechtelijke aantastbaarheid van rechtshandelingen in strijd
met dwingendrechtelijke bepalingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Gelet op de veelheid aan wijzigingen
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die een en ander met zich brengt is besloten van de bij de
Kamer reeds bekende delen een geheel nieuwe, geactualiseerde versie in te dienen. Een doorlopende tekst is beter
leesbaar dan een nota van wijziging waarin alle wijzigingen
afzonderlijk worden opgesomd, wat uiteraard onverlet laat
dat alle wijzigingen wel stuk voor stuk worden benoemd en
toegelicht.
De nieuwe doorlopende tekst van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen omvat tevens de bepalingen met betrekking tot financiële conglomeraten, zoals
neergelegd in de onlangs uitgebrachte derde nota van wijziging, die dient ter implementatie van de richtlijn financiële
conglomeraten. Dit maakt het mogelijk de desbetreffende
bepalingen niet alleen in relatie tot de richtlijn, maar ook in
de context van het onderhavige voorstel te beoordelen.
Voorafgaand aan de indiening van deze nota van wijziging
is het voorstel onderworpen aan een zogenoemde stofkamoperatie die tot doel had de gehele wettekst, het nader
rapport bij de Delen Gedragstoezicht, de nota van toelichting en de transponeringstabellen te controleren op juistheid, consistent taalgebruik, terminologie, verwijzingen etc.
De resultaten daarvan zijn verwerkt in de voorliggende
tekst, in de vorm van, in hoofdzaak, technische en redactionele verbeteringen.
De bepalingen in het Algemeen deel en het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen die niet worden geraakt door de structuurwijziging zijn niet hernummerd, om
de aansluiting op de reeds bij de Kamer bekende (toelichtende) teksten zoveel mogelijk in stand te laten. Voor de
nieuwe delen is wel gestreefd naar een doorlopende nummering. Aanpassingen die bij het opstellen van die delen, in
de loop van het proces, wenselijk zijn bevonden, hebben er
echter toe geleid dat op een aantal plaatsen toch sprake is
van vervallen of ingelaste artikelen. Het voornemen bestaat
om de artikelen van alle delen na de parlementaire behandeling alsnog van een volledig doorlopende nummering te
voorzien (zie ook artikel 7:1). Ook de afzonderlijke delen
zullen dan een doorlopend nummer krijgen, waardoor de
artikelen die nu nog beginnen met 1a: (markttoegang) en 2:
(prudentieel) nadien zullen beginnen met 2: en 3:. De nummeraanduiding van de daarna volgende delen kan dan ongewijzigd blijven. Alle verwijzingen in deze toelichting naar
een artikel van het voorstel hebben betrekking op de tekst
van het voorstel zoals deze luidt na deze (vierde) nota van
wijziging, tenzij anders is aangegeven.
Omwille van de overzichtelijkheid is aan het einde van deze
paragraaf 1, de hoofdstukindeling van het voorstel integraal
opgenomen. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op
de aanvullende onderdelen van het Algemeen deel, het
Deel Markttoegang, de aanpassingen in het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, het gedragstoezicht
in algemene zin, het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Deel Gedragstoezicht financiële markten,
de consultaties en uitgebrachte adviezen en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Daarna volgt de artikelsgewijze toelichting.
Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat door middel
van een invoeringswet het overgangsrecht, de aanpassing
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van andere wetten aan het voorstel en de inwerkingtreding
worden geregeld. Na de inwerkingtreding zal vervolgens
door middel van een afzonderlijk wetsvoorstel het Deel Infrastructuur financiële markten, waarin het toezicht op afwikkelsystemen wordt geregeld, aan de wet worden toegevoegd. Zoals eerder is afgesproken kan, indien de Kamer
daar aan hecht, ook worden besloten het toezicht op afwikkelsystemen te regelen in een aparte, los van de Wft
staande wet, al heeft dat, gelet op de samenhang tussen
alle delen, niet mijn voorkeur.

Met deze nota van wijziging wordt het Algemeen deel op
enkele onderdelen aangevuld. Het betreft hoofdstuk 1.3 dat
handelt over (nationale) samenwerking tussen de twee toezichthouders en over (internationale) samenwerking tussen
de toezichthouder en buitenlandse toezichthoudende instanties; afdeling 1.5.2, die betrekking heeft op de publicatiemogelijkheden van de toezichthouders; en afdeling 1.1.3
(artikel *1:23*) waarin is vastgelegd dat rechtshandelingen
die worden verricht in strijd met de Wft in beginsel niet om
die reden aantastbaar zijn. Deze onderdelen worden hieronder besproken. Daarnaast zijn de definities en reikwijdStructuur van het voorstel na de vierde nota van wijzitebepalingen in het Algemeen deel aangepast en aangeging
vuld naar aanleiding van de Delen Markttoegang, GedragsEerder voorAangepast
Vierde nota van wijziging
toezicht financiële ondernemingen en Gedragstoezicht fistel
voorstel
nanciële markten. Verder zijn enkele artikelen in het Alge1. Algemeen
1. Algemeen
Nieuwe doorlopende tekst met
meen deel op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn
deel
deel
een aantal aanvullingen ten opveelal gering van aard en worden in het artikelsgewijze gezichte van de bij de Kamer bedeelte toegelicht.
kende tekst.
Een aantal bepalingen uit het Algemeen deel is verplaatst
1a. Deel Markt- In dit deel zijn de regels inzake
toegang finan- markttoegang (w.o. vergunning en naar het Deel Markttoegang financiële ondernemingen. Het
ciële onderne- notificatie) per vergunningplichtige betreft, in de oude nummering, artikel 1:82, eerste en zesde lid, uit afdeling 1.6.1 (Vergunningen) en de bepalingen
mingen
activiteit bijeengebracht.
2. Deel Pru2. Deel Pruden- Nieuwe doorlopende, beperkt ge- uit afdeling 1.6.2 (Notificatie), met uitzondering van artikel
dentieel toetieel toezicht fi- wijzigde tekst met daarin tevens
1:88, dat binnen het Algemeen deel is verplaatst naar afdezicht
nanciële onde regels inzake financiële conling 1.4.2 (Handhaving).21
3. Deel Gedragstoezicht

4. PM: Deel
Toezicht infrastructuur
5. Deel Aanpassings-,
overgangs- en
slotbepalingen

dernemingen
4. Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen

5. Deel Gedragstoezicht
financiële
markten
6. PM: Deel Infrastructuur financiële markten
7. Deel Slotbepalingen

glomeraten.
Het gedragstoezicht wordt geregeld in twee nieuwe delen. Ter
wille van de duidelijkheid is een
scheiding aangebracht tussen de
regels voor financiële ondernemingen en die voor financiële
markten.

2.2 Samenwerking toezichthouders nationaal
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.3 Samenwerking toezichthouders internationaal
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.4 Publicatiemogelijkheden van de toezichthouders

Dit deel zal op een later tijdstip
aan de wet worden toegevoegd
door middel van een apart wetsvoorstel.
Het overgangsrecht en de wijziging van andere wetten worden
geregeld in een aparte invoeringswet.

Bij deze toelichting is een aantal transponeringstabellen
gevoegd. Daaruit blijkt, per deel van het voorstel, aan welke bestaande wet- en regelgeving de diverse bepalingen
zijn ontleend. Deze tabellen vormen ten dele een actualisering van bijlage II bij de (eerste) nota van wijziging.20 De
transponeringstabellen die betrekking hebben op de Europese richtlijnen worden nog geactualiseerd en zullen zo
spoedig mogelijk worden nagezonden.

2.4.1 Algemeen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.4.2 Artikelen 1:78 – 1:81
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
2.5 Aantastbaarheid van rechtshandelingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3. Deel Markttoegang financiële ondernemingen
3.1 Inleiding
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.2 Inhoudelijke vernieuwing
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.3 Systematiek en verhouding tot andere delen

Hoofdstukindeling voorstel
(niet opgenomen)

3.3.1 Systematiek
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting

2. Aanvullende onderdelen Algemeen deel

3.3.2 Verhouding tot het Algemeen deel

2.1 Inleiding

21

20

Kamerstuk 29.708, nr. 10, p. 395 - 402.
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Art. 1:82, lid 6, (oud) is nu art. 2:1. Art. 1:88 (oud) is nu art.
1:59a. (In de definitieve nummering is dit art. 1:77 geworden
(red.))
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(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
3.3.3 Verhouding tot het Deel Prudentieel toezicht financiele ondernemingen, het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële
markten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
4. Aanpassingen deel prudentieel toezicht financiële
ondernemingen
In het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
is een groot aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd die
voortvloeien uit de structuurwijzing en de stroomlijning met
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Zo
zijn de hoofdstukken 2.1 (Inleidende bepalingen) en 2.2
(Toegang tot de financiële markten) verplaatst naar het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen met uitzondering van de artikelen 3:1, 3:2, 3:4 en 3:5. Tevens zijn de
artikelen 2:139, 2:141 en 2:142 over de verklaring van ondertoezichtstelling voor financiële instellingen op die plaats
vervallen en opgenomen in het Deel Markttoegang financiele ondernemingen. Ook is een nieuwe afdeling 2.3.9a ingevoegd waarin alle meldingsplichten (zoals de meldingsplicht van de accountant) zijn opgenomen. Verder is in het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen hoofdstuk 2.5 over portefeuilleoverdracht verduidelijkt. De procedure bij wijziging van de gegevens die in het kader van notificatie moeten worden overgelegd, is uit het Algemeen
deel overgebracht naar het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen respectievelijk het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. In het artikelsgewijze deel
van deze toelichting wordt nader ingegaan op alle in dit
deel aangebrachte wijzigingen.
5. Gedragstoezicht
5.1 Inleiding
Het gedragstoezicht op de financiële sector betreft wettelijke regels die gericht zijn op ordelijke en transparante
marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.
Het gedragstoezicht is thans geregeld in een groot aantal
financiële toezichtwetten, een wetsvoorstel en lagere regelgeving. Concreet gaat het daarbij om de Wet financiële
dienstverlening (Wfd), de Wet toezicht effectenverkeer
1995 (Wte 1995), de Wet toezicht beleggingsinstellingen
(Wtb), om onderdelen van het Besluit financiële dienstverlening (Bfd), van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
(Bte 1995) en van het Besluit toezicht belegginginstellingen
2005 (Btb 2005) en om het wetsvoorstel melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen
(Wmz-wetsvoorstel).22 In het Deel Gedragstoezicht financiele ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële
markten worden deze regels met inachtneming van de
doelstellingen van dit voorstel samengebracht en geordend.23
Op de meeste onderdelen hebben de integratie en harmonisering van regels in de Delen Gedragstoezicht ertoe ge-

leid dat de formulering van de oorspronkelijke norm is aangepast aan nieuwe definities die in de Wft worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld de nieuwe definitie van “effect” en
het begrip “financiële onderneming”). De belangrijkste wijziging ten opzichte van de bestaande regelgeving zit in de
herverdeling van verantwoordelijkheden van de toezichthouders op de financiële sector.24 In het Deel Prudentieel
toezicht financiële ondernemingen is het toezichtterrein van
DNB geregeld. In de Delen Gedragstoezicht wordt het toezichtdomein van de AFM gemarkeerd. Deze onderdelen
van de Wft zijn zo opgesteld dat hieruit een duidelijke taakverdeling volgt, waarmee het risico van dubbel toezicht
wordt weggenomen.
Daarnaast worden er op enkele terreinen beleidsmatige
vernieuwingen voorgesteld. Deze worden toegelicht in de
hoofdstukken 6 en 7.
In paragraaf 5.2 wordt het gedragstoezicht nader toegelicht. De indeling in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële markten wordt in paragraaf 5.3 toegelicht. Ten slotte worden in
paragraaf 5.4 de algemene uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het opstellen van de gedragsregels besproken.
5.2 Wat is gedragstoezicht?
Met de kanteling van het toezicht van een sectoraal naar
een functioneel model is in de nota “Hervorming van het
toezicht op de financiële marktsector”25 een keuze gemaakt
voor twee toezichthouders. Het prudentieel toezicht is opgedragen aan DNB; het gedragstoezicht aan de AFM. De
redenen voor deze keuze zijn verwoord in de memorie van
toelichting bij het onderhavige voorstel.26 In deze paragraaf
zal een nadere plaatsbepaling van het gedragstoezicht, het
taakgebied van de AFM, worden gegeven. In artikel 1:25 is
het gedragstoezicht als volgt omschreven:
“Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen
marktpartijen en op een zorgvuldige behandeling van cliënten”.
Een efficiënte financiële marktinfrastructuur is noodzakelijk
om vraag en aanbod van veelal anonieme deelnemers op
de financiële markten bij een te brengen. Marktimperfecties
kunnen grote financiële gevolgen hebben voor deelnemers
op de financiële markten en hebben hun uitstraling naar de
gehele economie. Dit betekent ten eerste dat de voorwaarden gecreëerd moeten worden voor een marktinfrastructuur
en marktplaatsen waar vraag en aanbod bijeen kunnen
komen. Voor een efficiënte financiële markt is het vervolgens van belang dat iedere deelnemer toegang heeft tot de
relevante informatie om beslissingen te nemen en dat er
regels zijn op basis waarvan deelnemers transacties met
elkaar kunnen aangaan die bijdragen aan het bereiken van
marktevenwicht.
De zorgvuldige omgang met de cliënt of consument27 staat
24
25
26
27

22
23

Kamerstuk 28.985.
Zie ook Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 3 en 4.
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Zie ook Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 5 - 10..
Kamerstuk 28.122, nr. 2, p. 24.
Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 5 - 10.
Onder een “consument” wordt in dit wetsvoorstel verstaan
een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een financiële onderneming
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voor een deel in het teken van deze doelstelling, maar kent
ook een eigen betekenis waaruit de noodzaak tot overheidsinterventie kan voortvloeien. Financiële producten
vervullen vaak een belangrijke rol in het leven van mensen.
Aan de aanschaf van financiële producten zijn doorgaans
risico’s verbonden. Risico’s die voor de consument in de
regel moeilijker te beoordelen zijn dan voor de financiële
onderneming. De financiële onderneming beschikt ten opzichte van de cliënt of de consument over een grote kennisvoorsprong. Deze informatieasymmetrie hangt samen
met de complexiteit en heterogeniteit van financiële producten. Daar komt bij dat veel financiële producten niet frequent worden aangeschaft – denk aan een hypotheek of
een levensverzekering – zodat er voor de cliënt of de consument weinig leer- en reputatie-effecten optreden. Bovendien zijn veel financiële producten “ervaringsgoederen”
waarvan de kwaliteit pas zichtbaar wordt naar verloop van
tijd (bijv. een schadeverzekering). Om goede keuzes te
kunnen maken en verantwoorde beslissingen te kunnen
nemen dient de cliënt of de consument over adequate informatie te kunnen beschikken. Institutionele beleggers en
andere professionele marktpartijen kunnen de benodigde
informatie vaak wel afdwingen, maar dat is voor de individuele cliënt, consument of belegger op de financiële markten veel lastiger. Veel van de gedragsregels zijn er dan ook
op gericht om de cliënt, consument of belegger die informatie te bieden, zodat hij in staat wordt gesteld een oordeel
over een financieel product te vormen.
Regels die de financiële onderneming of uitgevende instelling verplichten om adequate informatie te verschaffen zijn
overigens niet alleen voor de bescherming van cliënten,
consumenten en beleggers van belang. Een grotere markttransparantie bevordert, doordat producten beter met elkaar vergeleken kunnen worden, ook de concurrentie en
marktwerking binnen de financiële sector.
Informatieverstrekking alleen is niet altijd voldoende. In de
eerste plaats wordt het soms maatschappelijk wenselijk
geacht dat cliënten of consumenten in het geheel niet aan
bepaalde risico’s worden blootgesteld. Om die reden bestaat er op het terrein van het consumentenkrediet de verplichting voor de kredietgever om na te gaan of de consument de schuld die hij op zich wil nemen ook kan dragen.
In de tweede plaats kan een cliënt of consument doorgaans
niet zelfstandig nagaan of een financiële onderneming zijn
zaken goed heeft geregeld en of deze onderneming geen
andere activiteiten verricht die zijn positie kunnen schaden.
Dat is een reden om de toezichthouder het recht te geven
om erop toe te zien dat ook de interne organisatie van een
financiële onderneming voldoende waarborgen voor een
verantwoorde dienstverlening biedt. Voorbeelden van regels die dergelijke, voor de cliënt of de consument niet
een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens is
een financiële dienst te verlenen (artikel 1:1). Een “cliënt” is
een persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan wie
een financiële onderneming een financiële dienst verleent of
aan wie deze voornemens is een financiële dienst te verlenen
(artikel 1:1). Bij financiële diensten met betrekking tot verzekeringen en financiële instrumenten wordt de cliënt beschermd, bij de overige producten de consument. Zie ook de
artikelsgewijze toelichting op het begrip “cliënt”.
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toetsbare, benadeling beogen te voorkomen zijn de voorschriften ten aanzien van het tegengaan van belangenconflicten bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Een ander voorbeeld zijn de regels die tot doel hebben te voorkomen dat insiders met betere informatie kunnen handelen dan niet-insiders en dat deze laatste categorie zich om die reden terugtrekt van de financiële markt.
Marktdeelnemers worden beschermd door de activiteiten
van insiders aan banden te leggen.
De genoemde redenen om de individuele cliënt, consument
of belegger te beschermen dienen daarnaast nog een bredere doelstelling. Onregelmatigheden op financiële markten
brengen negatieve externe effecten met zich mee omdat
ook niet direct getroffen (individuele) kapitaalverschaffers
zich zullen terugtrekken van de financiële markten. Dat leidt
tot een kleiner aanbod van risicodragend kapitaal voor de
economie als geheel. Kapitaalverschaffing en risicodekking
vormen belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende nationale economie. Een negatief imago van de financiële markten schaadt daardoor het algemeen belang.
Hiermee wordt duidelijk dat een zorgvuldige behandeling
van de cliënt, consument of belegger tevens bijdraagt aan
ordelijke en transparante marktprocessen.
5.3 Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële markten
De verdeling van de gedragsregels over het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële markten hangt samen met het feit dat
het gedragstoezicht niet alleen kan worden onderverdeeld
in verschillende soorten toezicht maar zich ook richt tot een
verscheidenheid aan partijen.
5.3.1 Soorten gedragstoezicht en categorieën normadressaten
Het gedragstoezicht kan grofweg in drie soorten worden
onderverdeeld:
a. toezicht op adequate informatieverstrekking;
b. instellingstoezicht;
c. toezicht op overige regels gericht op de integriteit van de
financiële markten.
Ad a. Adequate informatievoorziening
De meest elementaire vorm van gedragstoezicht is toezicht
op adequate informatieverstrekking. Een voorwaarde voor
een goede marktwerking is dat alle spelers die op de betreffende markt actief zijn toegang hebben tot adequate informatie. Er is een publieke toezichthouder in het leven geroepen om te waarborgen dat partijen op de financiële
markten deze informatie ook verstrekken. De veronderstellingen daarbij zijn (i) dat partijen een prikkel hebben om niet
uit zichzelf alle relevante informatie (op een gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze) te verstrekken en (ii) dat het
(op grote schaal) achterwege blijven van dergelijke informatie het functioneren van de financiële sector ernstig kan
schaden.
Ad b. Instellingstoezicht
Een verdergaande vorm van toezicht is het zogenaamde
instellingstoezicht. Hieronder wordt in deze context het toezicht op de personen en processen binnen een financiële
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onderneming verstaan. Van de belangrijkste functionarissen binnen de onderneming wordt verwacht dat ze deskundig en betrouwbaar zijn en van de procedures dat ze,
kort gezegd, een zorgvuldige omgang met cliënten waarborgen. Het instellingstoezicht legt door het toezicht op de
betrouwbaarheid, deskundigheid en bedrijfsvoering een zekere basis voor instellingen. Daarnaast richt het zich op
onderdelen van de bedrijfsvoering die voor een cliënt moeilijk te beoordelen zijn, maar die zijn positie wel kunnen beinvloeden (bijvoorbeeld de regels ten aanzien van belangentegenstellingen). Dit type regels is gerechtvaardigd
wanneer het vertrouwen in de betreffende instellingen van
groot belang is voor het functioneren van de financiële sector of wanneer deze instellingen aan cliënten moeilijk te
doorgronden producten verkopen of diensten die voor clienten aanzienlijke risico’s in zich kunnen dragen. De voorwaarde daarbij is dat er geen andere, minder belastende,
manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken.
Ad c. Overige gedragsregels
Tot slot zijn er gedragsregels die gericht zijn op de integriteit van de financiële markten.
Binnen het gedragstoezicht zijn vier categorieën normadressaten te onderscheiden:
(1) financiële ondernemingen;
(2) uitgevende instellingen;
(3) houders van markten in financiële instrumenten;
(4) een ieder die zich op de financiële markten begeeft.
Opgemerkt zij dat het mogelijk is dat een persoon in diverse hoedanigheden onder meerdere categorieën normadressaten valt. Zo kan een beleggingsonderneming bij het
aanbieden van eigen aandelen onder de categorie uitgevende instellingen vallen en zal een beleggingsinstelling bij
het beleggen zich ook moeten houden aan de regels die
gelden voor een ieder die zich op de financiële markten
begeeft.
(1) Financiële ondernemingen
Financiële ondernemingen zijn clearinginstellingen, financiele instellingen met verklaring van ondertoezichtstelling,
kredietinstellingen, consumentenkredietverstrekkers die
geen bank zijn, verzekeraars, beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, bewaarders, gevolmachtigde agenten en andere professionele tussenpersonen. Kenmerkend voor deze categorie is dat zij een belangrijke functie vervullen bij het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod op de financiële markten. Deze categorie biedt
financiële producten en diensten aan om daarmee winst te
maken. Indien het gedrag van deze instellingen op grote
schaal aanleiding zou geven tot een gebrek aan vertrouwen in deze instellingen, dan zou dit het functioneren van
de financiële sector ernstig schaden. Instellingstoezicht is
daarom het “standaardmodel” voor financiële ondernemingen.
(2) Uitgevende instellingen
De tweede categorie, de uitgevende instellingen, biedt ook
financiële producten aan, maar doet dat in de hoedanigheid
van uitgevende instelling. Voor hen is het aanbieden in de
regel niet de primaire activiteit, want primair drijven zij een
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onderneming en het uitgeven van effecten of andere financiële instrumenten is bedoeld om in een eigen financieringsbehoefte te voorzien. Kenmerkend voor de uitgegeven
producten is dat de waarde ervan in het algemeen (mede)
bepaald wordt door de waarde van de onderneming die deze producten heeft uitgegeven. De regels voor uitgevende
instellingen beperken zich dan ook tot de informatieverstrekking.
(3) Houders van markten in financiële instrumenten
De derde categorie bestaat uit de houders van markten in
financiële instrumenten. Zij vervullen een belangrijke functie bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de financiële markten. Het houden van een gereglementeerde
markt in Nederland is slechts toegestaan indien daarvoor
een erkenning is verkregen van de Minister van Financiën.
Deze verleent slechts een erkenning indien de houder aantoont dat hij aan een aantal voorwaarden voldoet, waarop
toezicht wordt gehouden. Hierbij is voor een groot deel
sprake van gedragstypisch toezicht, met name in de vorm
van instellingstoezicht (onder andere op de deskundigheid
en betrouwbaarheid van de belangrijkste functionarissen
binnen de houder van de desbetreffende markt in financiële
instrumenten en op diens bedrijfsvoering). Verder geldt in
het algemeen dat het houden van een markt in financiële
instrumenten en de voor een dergelijke markt te hanteren
regels zullen moeten voldoen aan hetgeen nodig is met het
oog op de belangen die dit voorstel beoogt te beschermen,
waaronder gedragstypische belangen zoals zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van cliënten.
De relevante afdeling (5.2.1 Erkenning van een markt in financiële instrumenten) bevat tevens de op de continuïteit
van markten in financiële instrumenten gerichte eis dat een
houder van een dergelijke markt moet beschikken over
adequate financiële waarborgen. Ten slotte heeft het toezicht ook “systeemtypische” kenmerken (bijvoorbeeld de
eis dat de houder van een dergelijke markt moet beschikken over adequate effectenafwikkelsystemen).
(4) Een ieder die zich op de financiële markten begeeft
De vierde categorie betreft een groot aantal zeer verschillende spelers, variërend van particuliere tot institutionele
beleggers en potentiële beleggers. Het toezicht op (de
handelingen van) deze partijen is gericht op de integriteit
en transparantie van de marktplaats. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inzicht (transparantie) in de zeggenschap en
kapitaalbelangen in uitgevende instellingen waarvan de
aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde
markt. En verder moeten partijen erop kunnen vertrouwen
dat alle partijen die posities innemen op een gereglementeerde markt dit doen op basis van gelijke informatie (voorkomen van marktmisbruik). Voor professionele beleggers
geldt een aantal specifieke gedragsregels voor het optreden op markten in financiële instrumenten. Daarnaast zien
de regels in dit domein op het bevorderen van de transparantie op de financiële markten en het beschermen van
(potentiële minderheids)aandeelhouders die een minderheidsbelang hebben bij overnames van de uitgevende instelling waarin zij een belang hebben (openbare biedingen
op effecten en deelnemingsrechten in beleggingsinstellin-
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gen).
5.3.2 Indeling van het gedragstoezicht in de Delen Gedragstoezicht
Het gedragstoezicht op financiële ondernemingen is in een
separaat Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
opgenomen vanwege de samenhang die bestaat tussen
enerzijds het daarin geregelde instellingstoezicht op financiële ondernemingen en anderzijds de Delen Markttoegang
financiële ondernemingen en Prudentieel toezicht financiële
ondernemingen. Financiële ondernemingen verkrijgen toegang tot de markt op grond van – kort gezegd – een vergunning of notificatie. Dit is geregeld in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen. Daarnaast gelden voor het
merendeel van de financiële ondernemingen ook bepaalde
regels van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Aan financiële ondernemingen worden in het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen eisen gesteld met betrekking tot deskundigheid, betrouwbaarheid
en bedrijfsvoering, en verplichtingen opgelegd met betrekking tot adequate informatieverstrekking en een zorgvuldige behandeling van de cliënt of consument.
De overige categorieën normadressaten in het gedragstoezicht hebben gemeen dat zij geen toegang tot de markt
verkrijgen door middel van een vergunning of notificatie en
niet onder de regels van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen vallen. Het toezicht op deze categorieën wordt geregeld in het Deel Gedragstoezicht financiële markten.
5.4 Uitgangspunten bij het opstellen van publieke gedragsregels
Bij het opstellen van de gedragsregels zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen.28
5.4.1 Relatie met het Burgerlijk Wetboek
De wederzijdse verplichtingen tussen financiële onderneming en cliënt worden tevens beheerst door het BW. Indien
bijvoorbeeld een financiële onderneming producten aanbeveelt en de suggestie wekt dat een bepaald product geschikt is voor de cliënt, dan zal de cliënt er in zijn relatie
met de financiële onderneming op mogen vertrouwen dat
de financiële onderneming deze aanbeveling baseert op
een gedegen analyse van de omstandigheden en behoeften van de cliënt.
In principe kan het feit dat een bepaald gedrag ook reeds
op grond van het civiele recht van een financiële onderneming wordt verlangd een reden zijn om het stellen van publiekrechtelijke regels achterwege te laten. Of dit wenselijk
is hangt echter af van de vraag of het civiele recht het gedrag van financiële ondernemingen voldoende (duidelijk)
normeert en of de effectiviteit daarvan publiek toezicht
overbodig maakt. Het regelen van aspecten van de relatie
tussen cliënt en financiële onderneming in publieke toezichtwetgeving biedt immers vergaande mogelijkheden om
de naleving van regels af te dwingen. Bovendien biedt het
publieke toezicht mogelijkheid om financiële ondernemin28

gen die bijvoorbeeld de informatie- en adviesverplichtingen
ernstig overtreden te beboeten of zelfs de toegang tot de
markt te ontzeggen. Financiële ondernemingen zullen dit
waarschijnlijk ervaren als een sterke prikkel tot naleving
van de wettelijke verplichtingen.
Welke consequenties handelen in strijd met bepalingen in
dit voorstel heeft in de civielrechtelijke relatie tussen de financiële onderneming en haar cliënt valt niet in het algemeen aan te duiden. Of en in welke mate de rechter in een
civielrechtelijke procedure een overtreding van de Wft
meeneemt, zal afhangen van hetgeen de cliënt vordert, op
welke civielrechtelijke bepalingen deze vordering wordt gebaseerd en welke gronden daartoe worden aangevoerd. In
dit verband kan worden verwezen naar hetgeen in paragraaf 2.5 is besproken over de aantastbaarheid van rechtshandelingen.
5.4.2 Een kwestie van maatvoering
Het is van belang te beseffen dat er een prijs betaald moet
worden voor alle regels die met het oog op de eerder genoemde doelstellingen worden geïntroduceerd. De meeste
toezichtregels verlangen van een financiële onderneming of
een uitgevende instelling dat zij haar gedrag op een bepaalde wijze vormgeeft zodat dit gedrag toetsbaar is door
een toezichthouder. De prijs hiervan wordt primair door de
financiële onderneming of uitgevende instelling betaald in
de vorm van administratieve lasten, nalevingskosten en
aan de toezichthouder af te dragen heffingen. Een financiele onderneming zal deze kosten vanzelfsprekend doorberekenen in de prijs die de cliënt of de consument voor producten moet betalen. Met andere woorden, meer bescherming kan tot duurdere producten leiden en mogelijk zelfs
de toegankelijkheid van bepaalde producten voor delen van
de bevolking belemmeren. Indien de overheid iedere overtreding van gedragsregels zou willen voorkomen, dan zouden de kosten van de hiervoor benodigde intensiteit van
het toezicht ervoor zorgen dat de prijs van de (resterende)
financiële producten voor grote delen van de bevolking te
hoog zou worden. Ook zou de innovatie en de concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector worden belemmerd. Mede om deze redenen kan het toezicht derhalve
nooit garanderen dat er geen financiële ondernemingen,
uitgevende instellingen of andere spelers op de financiële
markten zijn die de regels overtreden.
Daar staat tegenover dat bescherming van cliënten, consumenten en beleggers nodig is voor het vertrouwen in de
financiële markten en dat zonder dit vertrouwen de financiele markten niet kunnen functioneren. Het is derhalve een
kwestie van maatvoering, waarbij telkens een goede balans
moet worden gevonden tussen de voor het vertrouwen in
de financiële markten noodzakelijke cliëntenbescherming
en de wens om de toegankelijkheid van financiële producten en de innovatie en concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector zo min mogelijk te belemmeren.
De mogelijkheden om de administratieve lasten die uit de
financiële regelgeving voortvloeien te verminderen zijn separaat onderzocht in het Kabinetsplan aanpak administratieve lasten. De resultaten hiervan zijn in april 2004 aan de

Daarnaast zijn vanzelfsprekend de in de Aanwijzingen voor
de regelgeving genoemde uitgangspunten op het stellen van
regels van toepassing.
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Tweede Kamer voorgelegd.29
5.4.3 Relatie met mededingingstoezicht
Het is relevant te vermelden dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ook toezicht uitoefent op ondernemingen op de Nederlandse markt, waaronder ook de financiële sector. De NMa houdt toezicht op de naleving van de
Mededingingswet. Dit mededingingstoezicht bestaat enerzijds uit het voorafgaand toetsen van concentraties (fusies,
overnames en bepaalde joint ventures), om te voorkomen
dat ongewenste machtsconcentraties ontstaan, en anderzijds uit de handhaving van het kartelverbod op grond van
artikel 6 van de Mededingingswet c.q. artikel 81 van het
EG-verdrag en van het verbod op misbruik van een economische machtspositie op grond van artikel 24 van de
Mededingingswet c.q. artikel 82 van het EG-verdrag. Dit
voorstel brengt in het toezicht op de financiële sector door
de NMa geen verandering. Om het toezicht op de financiële
sector efficiënt vorm te geven, is het uitgangspunt dat geen
overlap ontstaat tussen de werkterreinen van de verschillende toezichthouders.
6. Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
6.1 Inleiding
Financiële producten en diensten vervullen vaak een belangrijke rol in het leven van mensen. Zo is een betaalrekening steeds meer een voorwaarde om volwaardig deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijke verkeer, stellen
beleggingsproducten – beleggingsfondsen, aandelen, beleggingsverzekeringen – mensen in staat zich financieel
voor te bereiden op grote uitgaven of beperkte inkomsten
(stoppen met werken), en maakt krediet het mogelijk om nu
uitgaven te doen, terwijl men zelf pas op termijn over de
middelen zou beschikken. Aan deze producten zijn soms
grote risico’s verbonden. Tegelijkertijd zijn deze risico’s
moeilijk te doorgronden, zijn de producten doorgaans geen
ervaringsgoederen en zijn aan deze producten soms hoge
overstapkosten verbonden. Ook zijn de kenmerken van de
dienstverlening zelf niet altijd voldoende transparant en
controleerbaar. Kortom, er zijn sterke redenen voor (continuering van) het overheidstoezicht op de dienstverlening
met betrekking tot deze producten. Dit toezicht wordt geregeld in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.
In het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
worden de volgende regels geïntegreerd:
– de regels voor effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders uit de Wte 1995 en enkele daarmee samenhangende onderdelen van het Bte 1995 en de Nadere
regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002;
– de regels uit de Wfd met betrekking tot het aanbieden
van, bemiddelen in en adviseren over beleggingsobjecten, verzekeringen, krediet, spaarproducten, betaalproducten, elektronisch geld en het adviseren over effecten, en enkele onderdelen van het Bfd;
– de regels uit de Wtb en onderdelen van het Btb 2005.
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Voor de specifieke doelstellingen voor de introductie van
deze regels en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag lagen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de genoemde wetten en besluiten.
Voorts wordt met dit voorstel het toezicht op clearinginstellingen geïntroduceerd. De achtergronden daarvan zijn uitvoerig belicht in de toelichting bij de eerste nota van wijziging.30 In het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt het gedragstoezicht op clearinginstellingen geregeld. Dit omvat de volgende onderwerpen:
– Toegankelijkheid: voor het effectief functioneren van de
kapitaalmarkt is het van belang dat de toegang tot clearinginstellingen voorzover risicotechnische haalbaar zo
laagdrempelig mogelijk is. In artikel 4:77 wordt hierover
een voorschrift opgenomen.
– Transparantie: met het oog op de nutsfunctie die clearinginstellingen hebben in het effectenverkeer wordt het
noodzakelijk geacht dat clearinginstellingen hun toelatingscriteria openbaar maken. Artikel 4:77 bevat hierover een voorschrift.
– Bedrijfsvoering: regeling van het toezicht op de bedrijfsvoering van clearinginstellingen in dit deel is aan
de orde voor zover het ondersteunend is aan de andere
in dit deel geregelde onderwerpen. Dit wordt geregeld
in artikel 4:14, derde lid.
– Informatieverstrekking: het is van belang dat cliënten
van clearinginstellingen tijdig en juist worden geïnformeerd over hun posities. Op basis van artikel 4:20,
derde lid, onderdeel b, zullen hierover regels gesteld
worden. Daarnaast kan het nodig zijn dat clearinginstellingen informatie verstrekken aan de AFM. Bij of krachtens artikel 4:78 worden zo nodig regels gesteld over
de informatieverstrekking aan de AFM.
– Zorgvuldige dienstverlening: clearinginstellingen dienen
hun cliënten zorgvuldig te behandelen. Zij moeten handelen in het belang van de cliënt, dat wil zeggen de belangen van de cliënt voorrang geven boven het eigen
belang, cliënten onder gelijke omstandigheden gelijk
behandelen, etc. Hiertoe strekkende voorschriften worden opgenomen in artikel 4:77. Daarnaast dienen clearinginstellingen te voorzien in een adequate klachtenafhandeling. Dit wordt geregeld in artikel 4:17.
6.2 Uitgangspunten bij de vormgeving van het Deel
Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Bij het ontwerpen van de regels voor de financiële diensten
die in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
worden gesteld is het primaire uitgangspunt geweest dat er
een ordening tot stand moet worden gebracht die een logische opbouw kent, inzichtelijk is en een goed fundament
biedt voor eventuele toekomstige veranderingen in het toezichtbouwwerk. Kernelementen zijn daarbij: het hanteren
van uniforme begrippen en, waar wenselijk, uniforme regels. Gegeven de veelsoortigheid aan financiële ondernemingen die in deze hoofdstukken worden genoemd, is dat
geen eenvoudige opgave.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet het doel van dit
voorstel is om te komen tot grootschalige vernieuwingen op
30

Kamerstuk 29.708, nr. 10, p. 121 - 128.
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het gebied van het gedragstoezicht. Een belangrijke reden
hiervoor is dat het gedragstoezicht op financiële ondernemingen recentelijk sterk in beweging is geweest door de de
Wfd en de modernisering van de Wtb. De betrokken financiële ondernemingen moet de tijd worden gegund om zich
in te stellen op de vernieuwingen die hier voor hen uit
voortvloeien.
Op de meeste onderdelen heeft de integratie en harmonisering van regels ertoe geleid dat de formulering van de
oorspronkelijke norm is aangepast aan nieuwe definities
die in de Wft worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld de nieuwe definitie van “effect” en het begrip “financiële onderneming”). Ten aanzien van de Wfd is de structuur van de regels voor aanbieders, bemiddelaars en adviseurs aangepast in verband met de integratie van de Wfd-regels met
die voor clearinginstellingen, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Inhoudelijk zijn de bepalingen uit
de Wfd echter vrijwel volledig gelijk gebleven.
Daarnaast zijn er met betrekking tot het verlenen van financiële diensten door beleggingsondernemingen slechts in
zeer beperkte mate vernieuwingen doorgevoerd vanwege
de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (de herziene richtlijn beleggingsdiensten) die voor 30
oktober 2006 geïmplementeerd moet worden en die wijzigingen in de regels voor beleggingsondernemingen met
zich zal brengen. Op het moment dat het consultatieproces
over dit voorstel startte was de richtlijn nog niet gepubliceerd, evenmin als de nadere uitvoeringsrichtlijnen en verordeningen die in de loop van 2005 in Brussel zullen
worden vastgesteld. Wijzigingen in de regelgeving voor deze financiële diensten zijn alleen doorgevoerd indien aan
de volgende twee voorwaarden is voldaan: de wijziging (a)
draagt bij aan de harmonisatie met de regels die voor andere financiële diensten gelden en (b) is consistent met de
nieuwe richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.
Een ander uitgangspunt ziet op het wettelijke niveau waarop veel verplichtingen op dit moment geregeld zijn. Zo zijn
in het domein van de beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen verschillende normen uit lagere regelgeving naar het niveau van de wet gehaald. Hiermee wordt
beter tegemoetgekomen aan het uitgangspunt dat regelgevende bevoegdheid slechts ten aanzien van technische en
organisatorische aspecten aan een zelfstandig bestuursorgaan behoort te worden gedelegeerd. Veel van deze bepalingen worden naar het niveau van de formele wet geheven
om dat uitgangspunt recht te doen. Bij het opstellen van de
algemene maatregelen van bestuur ter uitwerking van de
verschillende wettelijke bepalingen zal erop worden toegezien dat aan de AFM in principe uitsluitend de bevoegdheid
tot het vaststellen van technische en organisatorische regels wordt gedelegeerd. Ten slotte wordt opgemerkt dat de
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen
regels voor verschillende categorieën financiële ondernemingen verschillend kunnen zijn.
6.3 Uitgangspunten bij het opstellen van gedragsregels
voor financiële ondernemingen
In paragraaf 5.4 van deze toelichting zijn de uitgangspunten beschreven die bij het opstellen van de Delen Gedragstoezicht in acht zijn genomen. In deze paragraaf worden
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enkele specifiek voor het Deel Gedragstoezicht financiële
ondernemingen geldende uitgangspunten besproken.
6.3.1 Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de consument
Een groot deel van de regels in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen is gericht op de bescherming van
de cliënt onderscheidenlijk consument in zijn relatie met
een financiële onderneming. Een belangrijk uitgangspunt
ten aanzien van het opstellen van regels terzake is dat de
cliënt en consument een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de aanschaf van financiële producten. De regelgeving is erop gericht om de cliënt en consument in staat te
stellen zich een weloverwogen oordeel te vormen over een
bepaald product en een bepaalde vorm van dienstverlening. Een terugkerende eis die aan alle vormen van dienstverlening wordt gesteld is derhalve dat de financiële onderneming adequate informatie geeft over haar producten en
diensten. Van de cliënt of consument mag worden verwacht dat hij zich verdiept in deze informatie. Bij het aanbieden van de informatie moet de financiële onderneming
uit kunnen gaan van een gemiddelde cliënt of consument.
Wat zijn de kenmerken van de gemiddelde cliënt of consument? Neemt men als uitgangspunt een goedgelovige client of consument die zich niet verdiept in wat hij koopt en
(daardoor) eenvoudig te misleiden is, dan betekent dit dat
de eis aan een financiële onderneming om zodanige informatie te verstrekken dat de cliënt of consument zich een
adequaat oordeel kan vormen, onuitvoerbaar en zonder betekenis is. Immers, welk type informatie deze cliënt of consument ook krijgt aangeboden, hij zal die niet bestuderen
en de waarschuwingen daarin niet lezen. De “goedgelovige
cliënt” of “goedgelovige consument” als uitgangspunt nemen zou leiden tot een systeem waarbij van de financiële
onderneming wordt verlangd dat zij, en niet de cliënt of
consument, de afweging maakt of een bepaald product zou
moeten worden aangeschaft. Anders gezegd, er zou voor
alle financiële producten een adviesplicht ontstaan. Dit zou
echter tot een aanzienlijke kostenstijging van alle financiële
producten leiden en fundamenteel de verantwoordelijkheden van financiële onderneming en cliënt of consument
verkeerd verdelen.
In het voorstel is als uitgangspunt genomen dat de gemiddelde cliënt of consument bereid is zich in de aangeboden
informatie te verdiepen om aldus na te gaan wat de kenmerken en risico’s van een financieel product zijn en om te
achterhalen of het product voor hem geschikt is. Bij het opstellen van de informatie mag de financiële onderneming
ervan uitgaan dat de cliënt of consument in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen. Dit neemt niet
weg dat in specifieke gevallen, met name bij complexe producten, van de financiële onderneming mag worden verlangd dat zij aangeeft voor welk type cliënt of consument
het product geschikt is (het is dan echter aan de cliënt of
consument om zelfstandig te beoordelen welk type cliënt of
consument hij is). Dit betekent dus dat de financiële onderneming bij het opstellen van standaardinformatie een zeker
kennisniveau als uitgangspunt mag nemen. Indien overigens een financiële onderneming haar informatieverstrekking specifiek richt op een bepaalde doelgroep, dan kan
van haar verwacht worden dat zij haar informatieverstrek-
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king afstemt op het kennisniveau van deze doelgroep.
Van de cliënt of consument die niet in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen mag in ieder geval worden verwacht dat hij beseft hiertoe niet in staat te zijn. Het
gaat te ver om de financiële onderneming verantwoordelijk
te houden voor het gedrag van cliënten en consumenten
die een product aanschaffen waarvan zij, ondanks adequate informatievoorziening, de implicaties niet doorzien. Dergelijke cliënten en consumenten zullen competente hulp
moeten zoeken. Deze kan worden gevonden in het informele circuit (familie en kennissen) of in het professionele
circuit (aanbieders, tussenpersonen, adviseurs). Op deze
laatste vorm van hulpverlening zijn de regels van het voorstel ter bescherming van de cliënt en consument van toepassing.
De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en consument
is beperkter indien de financiële onderneming de cliënt of
de consument adviseert. In dat geval raadt de financiële
onderneming immers de cliënt of de consument een specifiek product aan. Bij het geven van advies hoort de verantwoordelijkheid om na te gaan of het product ook bij de client of consument past. De onderneming claimt immers
over voldoende deskundigheid te beschikken om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Zij zal dan actief bij de
cliënt of de consument moeten nagaan wat zijn behoefte en
financiële positie is en erop moeten toezien dat het product
ook bij het profiel van de cliënt of consument aansluit. De
cliënt of consument is overigens wel zelf verantwoordelijk
voor de beslissing die hij neemt op basis van het advies en
is bovendien gehouden om gegevens te verstrekken die
nodig of nuttig kunnen zijn voor het advies.
In een enkel geval wordt in het gedragstoezicht een uitzondering gemaakt op de hierboven beschreven verantwoordelijkheidsverdeling. Indien de dienstverlening van een beleggingsonderneming zich uitstrekt tot, kortweg, complexe
financiële instrumenten, dient zij na te gaan of de cliënt in
staat is om zonder advies gebruik te maken van haar diensten en moet zij de klant een waarschuwing geven indien
zij meent dat dit niet het geval is (artikel 4:24). In hetzelfde
artikel is ook de mogelijkheid gecreëerd om andere producten of diensten aan te wijzen waarvoor een financiële
onderneming een dergelijke test zou moeten doen alvorens
het product of de dienst aan de cliënt of consument zou
mogen worden geleverd.
6.3.2 Het belang van een gelijk speelveld
Traditioneel worden binnen de financiële sector drie productsoorten onderscheiden: verzekeringen, bancaire producten en effecten. Steeds vaker concurreren deze verschillende productsoorten met elkaar of worden zij met elkaar vermengd. De traditionele sectorale indeling van de
toezichtregelgeving is daardoor achterhaald. Uitgangspunt
bij het reguleren van de verschillende productsoorten moet
telkens zijn: welke risico’s zijn verbonden aan het betreffende product of dienst en welke noodzaak tot cliëntenbescherming brengt dat met zich mee? Ook het traditionele
onderscheid tussen aanbieders en tussenpersonen is dan
minder van belang. Uiteindelijk moet het voor de bescherming van de cliënt niet uitmaken of hij zijn product via een
tussenpersoon of rechtstreeks bij een aanbieder koopt.
Voor verschil in regulering moet niet de hoedanigheid van
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de financiële onderneming doorslaggevend zijn – aanbieder of tussenpersoon -, maar de activiteit die door de financiële onderneming wordt verricht (bijv. adviseert de financiele onderneming of geeft deze uitsluitend informatie?).
6.4 Vernieuwingen ten opzichte van de huidige regelgeving
In deze paragraaf worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de regelgeving voor financiële ondernemingen
ten opzichte van de bestaande regelgeving toegelicht.
6.4.1 De term financiëledienstverlener
De inhoud van de term “financiëledienstverlener” heeft een
andere inhoud dan onder de Wfd. Een financiëledienstverlener in de zin van dit voorstel is degene die een financiële
dienst verleent, maar niet tevens is aan te merken als beheerder, beleggingsinstelling, beleggingsonderneming,
clearinginstelling, financiële instelling met verklaring van
ondertoezichtstelling, kredietinstelling of verzekeraar. Zie
ook de toelichting op artikel 1:1.
6.4.2 Execution only-regime voor bepaalde transacties in
financiële instrumenten
Het huidige regime onder de Wte 1995 vereist dat bij effectenbemiddeling altijd een cliëntenprofiel wordt opgesteld,
ook indien slechts sprake is van het uitvoeren van een opdracht van een cliënt en er niet tevens wordt geadviseerd.
Vooruitlopend op de implementatie van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten wordt voorgesteld het regime voor het verlenen van een financiële dienst
zonder daarbij tevens te adviseren (“execution only”) te verlichten; alleen bij transacties in financiële instrumenten die
meer risico met zich brengen (zoals opties en futures) dient
de bemiddelaar informatie in te winnen en de geschiktheid
van de financiële dienst voor de cliënt te beoordelen. Zie
ook de toelichting op artikel 4:24.
6.4.3 Van rechtswege vergunning en artikel 12 van de Wte
Indien financiële ondernemingen met een door DNB op
grond van het Deel Markttoegang verleende vergunning de
regels van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen in ernstige mate overtreden, dan beschikt de AFM
niet over het instrument om de verleende vergunning in te
trekken. Deze bevoegdheid wordt in de Wft evenals in de
huidige regelgeving toegekend aan de vergunningverlener,
in casu DNB. Teneinde in dergelijke gevallen toch de bedoelde normovertreding een halt toe te kunnen roepen kent
de Wfd het systeem van de “van rechtswege verleende
vergunning”, welke door de AFM kan worden ingetrokken.
De Wte 1995 daarentegen biedt via artikel 12 van die wet
de mogelijkheid om een kredietinstelling te verbieden nog
langer effectendiensten te verlenen. Met het oog op harmonisatie wordt voorgesteld de figuur van “vergunning van
rechtswege” te laten vervallen. Instellingen die op grond
van de Wfd een vergunning van rechtswege krijgen, worden in de Wft uitgezonderd van de vergunningplicht in het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen. Dit betekent
dat de hiervoor beschreven handhavinginstrumenten uit de
Wfd en de Wte 1995 kunnen worden geharmoniseerd naar
een systeem dat geënt is op artikel 12 van de Wte 1995,
met dit verschil dat gebruikmaking van artikel 12 van de
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Wte 1995 een verbod van alle effectendienstverlening impliceert, terwijl in de Wft het verbod zich specifiek richt op
de gedraging waarmee de bepalingen van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen worden overtreden. Op grond van artikel 4:4 kan de AFM het aan financiele ondernemingen die op grond van dit deel onder toezicht
staan van de AFM, maar waaraan de AFM geen vergunning heeft verleend, verbieden nog langer de met de gedragsregels strijdige activiteiten te verrichten.

grotendeels in het gedragsdomein liggen, te weten aanbieders van beleggingsobjecten, aanbieders van krediet, adviseurs, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen,
bemiddelaars,
herverzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigde agenten. DNB
treedt als vergunningverlenende toezichthouder op voor
clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars.
Daarnaast zijn in het Deel Markttoegang de notificatiebepalingen voor financiële ondernemingen opgenomen.

6.4.4 Beleggingsobjecten
Het begrip “beleggingsobject” wordt rechtstreeks overgenomen uit de Wfd met dien verstande dat ook de materiële
uitbreiding van dit begrip in het Bfd in dit voorstel wordt
meegenomen onder het begrip beleggingsobjecten. In het
tweede onderdeel van het begrip beleggingsobjecten is een
mogelijkheid geschapen om andere rechten aan te wijzen
als beleggingsobject. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan bepaalde vastgoed-, scheepvaart-, en filmconstructies
en andere rechten die vanwege de voorgestelde inperking
van het begrip effect op dit moment nog niet onder de reikwijdte vallen van het begrip beleggingsobject in de Wfd. Zie
verder de artikelsgewijze toelichting op het begrip beleggingsobject in artikel 1:1.

6.8 Verhouding tot het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen
Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen bevat
enkele algemene normen (instellingseisen) en alle wettelijke gedragsnormen voor financiële ondernemingen. Het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen bevat
enkele algemene normen en de prudentiële normen voor
de verschillende financiële ondernemingen. De AFM oefent
in het lopend toezicht het gedragstoezicht uit op alle financiële ondernemingen . DNB oefent in het lopend toezicht
het prudentieel toezicht uit op alle financiële ondernemingen, met uitzondering van financiëledienstverleners die niet
onder prudentieel toezicht staan. Daarnaast oefenen de
AFM en DNB toezicht uit op de naleving van de algemene
normen en voorschriften door de financiële ondernemingen
waarvoor zij de vergunningverlenende toezichthouder zijn.
Voor de wijze waarop deze taakverdeling in het lopend toezicht wordt vormgegeven wordt verwezen naar de toelichting op het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen.31

6.5 Structuurwijziging
Het hoofdstuk over de toegang tot de financiële markten,
dat in de oorspronkelijke opzet in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen opgenomen zou worden, is opgenomen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen. De procedure bij wijziging van de gegevens die in het
kader van notificatie moeten worden overgelegd, is uit het
Algemeen deel overgebracht naar het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen (en het Deel Prudentieel
toezicht financiële ondernemingen).
6.6 Verhouding tot het Algemeen deel
Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen hangt
nauw samen met het Algemeen deel. In het Algemeen deel
worden de onderwerpen geregeld die zowel voor het prudentieel toezicht als voor het gedragstoezicht op financiële
ondernemingen relevant zijn. Daartoe behoren de positie
en de inrichting van de toezichthouders, het instrumentarium dat tot hun beschikking staat, hun bevoegdheden en
verplichtingen, alsmede algemene procedurele aspecten.
Het instrumentarium dat ter beschikking van de AFM staat
voor het uitoefenen van het gedragstoezicht is derhalve in
het Algemeen deel opgenomen. De AFM kan in het geval
van financiële ondernemingen vergunningen verlenen, inlichtingen vragen, aanwijzingen geven, boetes en dwangsommen opleggen, informatie publiceren (met inachtneming van de geheimhoudingsplicht) en, als ultimum remedium, de vergunning intrekken.
6.7 Verhouding tot het Deel Markttoegang financiële
ondernemingen
In het Deel Markttoegang financiële ondernemingen zijn allereerst de vergunningplicht en de vergunningeisen voor financiële ondernemingen opgenomen. De AFM treedt daarbij als vergunningverlenende toezichthouder op voor die financiële ondernemingen waarvan de activiteiten geheel of
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6.9 De systematiek van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Financiële ondernemingen vervullen een spilpositie in de
financiële sector, hetgeen op grond van de in paragraaf 5.3
van deze toelichting genoemde argumenten instellingstoezicht rechtvaardigt. Het is deze financiële ondernemingen
verboden om zonder vergunning in Nederland financiële
diensten te verlenen. De volgende financiële diensten worden daarbij onderscheiden: aanbieden, adviseren, bemiddelen, herverzekeringsbemiddelen, het optreden als clearinginstelling, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent
en het verlenen van beleggingsdiensten. Een centraal element in de definitie van deze financiële diensten is dat deze
activiteiten betrekking hebben op een financieel product.
Financiële producten zijn een betaalrekening, financiële instrumenten, elektronisch geld, krediet, een spaarrekening
en een verzekering. De combinatie van financiële dienst
met financieel product bepaalt in belangrijke mate de reikwijdte van het toezicht.
In het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
wordt uitgegaan van een activiteitgerichte benadering. De
financiële dienst die de onderneming verleent bepaalt,
eventueel samen met het financiële product in kwestie,
welke regels van toepassing zijn. Zo dient degene die een
vergunning als bank heeft en op grond daarvan beleggingsdiensten mag verlenen zich voor die activiteit behalve
aan de regels die voor alle financiële ondernemingen gel31
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den, te houden aan de regels die gericht zijn tot beleggingsondernemingen.
Op de financiële ondernemingen zijn uit hoofde van het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen vier
hoofdcategorieën van regels van toepassing, ten aanzien
van deskundigheid, betrouwbaarheid, bedrijfsvoering, en
zorgvuldige behandeling van de consument of cliënt.
De eerste drie categorieën – deskundigheid, betrouwbaarheid en bedrijfsvoering – reguleren kenmerken van de financiële onderneming en zijn bedoeld om zeker te stellen
dat een consument of cliënt te maken krijgt met een onderneming die hem vakkundig en conform de wettelijke verplichtingen ten dienste staat (instellingstoezicht). De betrouwbaarheidseis beoogt te voorkomen dat consumenten
of cliënten het slachtoffer worden van illegale praktijken van
de financiële onderneming. De bepalingen ten aanzien van
de bedrijfsvoering beogen de algemene professionaliteit en
de naleving van de overige wettelijke regels te waarborgen.
De laatste categorie richt zich op de zorgvuldige behandeling van de consument of cliënt. Deze regels zien op informatieverstrekking (reclame, productspecifieke informatie en
nazorg), advies, het voorkomen van belangenconflicten en
op andere waarborgen voor een zorgvuldige omgang met
de consument of cliënt.
Voor zover de regels voor het merendeel van alle financiële
ondernemingen identiek zijn, staan zij vermeld in hoofdstuk
4.2 (Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten). Financiële ondernemingen waarvoor dezelfde regels al uit hoofde van het
Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van
toepassing zijn, of waarvoor toepassing van de regels niet
nodig of wenselijk is, worden per afdeling van de desbetreffende regels uitgezonderd. In hoofdstuk 4.3 zijn de bijzondere regels opgenomen die op de dienstverlening door afzonderlijke categorieën van financiële ondernemingen van
toepassing zijn.
7. Deel Gedragstoezicht financiële markten
7.1 Inleiding
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.2 Verhouding tot het Algemeen deel
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.3 Regels voor het aanbieden van effecten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.3.1 Achtergronden
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.3.2 Opbouw hoofdstuk 5.1
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.3.3 Toepassing aanbevelingen van CESR
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.3.4 Aanbieden aan het publiek of toelaten tot de handel
op een gereglementeerde markt
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
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7.4 Regels voor het houden van een markt in financiële
instrumenten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.5 Regels voor het melden van stemmen, kapitaal,
zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende
instellingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.6 Regels ter voorkoming van marktmisbruik en voor
het optreden op markten in financiële instrumenten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
7.7 Regels voor openbare biedingen op effecten of op
rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
8. Consultaties en adviezen
8.1 Consultatie toezichthouders en marktpartijen
De onderdelen die bij deze nota van wijziging nieuw worden ingediend zijn in nauwe samenwerking met de toezichthouders en de marktpartijen voorbereid. Het betreft:
– de aanvulling van de definities en reikwijdtebepalingen,
de samenwerkingsbepalingen en de publicatiebepalingen in het Algemeen deel en de aantastbaarheid van
rechtshandelingen;
– de relevante afdelingen van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen32;
– het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen; en
– het Deel Gedragstoezicht financiële markten.
Bij consultatie van de toezichthouders en de markt waren
de genoemde bepalingen nog opgenomen in het Algemeen
deel en in één Deel Gedragstoezicht. Over de aantastbaarheid van rechtshandelingen is een afzonderlijke consultatie
gehouden. De concept-teksten van de bepalingen zijn allereerst met de toezichthouders afgestemd. Vervolgens zijn
de concept-teksten van de bepalingen bij brief van 26 april
2004 ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen en brancheorganisaties. De concept-teksten zijn tevens op de internetpagina van het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Gedurende de consultatietermijn van zes weken is
tijdens een bijeenkomst voor marktpartijen en brancheorganisaties op 11 mei 2004 een nadere toelichting op de
concept-teksten gegeven. Naast reacties van DNB en van
de AFM is een reactie ontvangen van de Raad van de Effectenbranche (REB), de Vereniging van Effectenbezitters
(VEB), de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
(VEUO), de Consumentenbond, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners
(NVA), de NBVA, Rabobank Nederland, de Stichting Bureau Kredietregistratie, de Nederlandse Vereniging voor
Volkskrediet (NVVK) en van het Verbond van Verzekeraars
(het Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) en de Dutch Fund Association (Dufas) gezamenlijk.
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste opmerkingen
32
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en vragen die in de reacties naar voren zijn gebracht. Tevens wordt uiteengezet of en hoe deze opmerkingen en
vragen zijn verwerkt. Daarbij wordt de huidige indeling van
het voorstel gevolgd. Louter tekstuele en technische opmerkingen, waarmee zoveel mogelijk rekening is gehouden, blijven hier buiten beschouwing.
8.1.1 Aanvullende delen Algemeen deel
a. Definities
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
b. Samenwerking
Samenwerking nationaal
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
Samenwerking internationaal
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
c. Publicatiemogelijkheden
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
8.1.2 Deel Markttoegang financiële ondernemingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
8.1.3 Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
a. Algemene opmerkingen over het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
b. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten
betreffende alle financiële diensten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
c. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten
betreffende bepaalde financiële diensten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
8.1.4 Deel Gedragstoezicht financiële markten
a. Regels voor het aanbieden van effecten
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
b. Regels voor het houden van een gereglementeerde
markt in Nederland
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
c. Regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
d. Regels ter voorkoming van marktmisbruik en voor het
optreden op markten in financiële instrumenten, alsmede
voor openbare biedingen op effecten of op rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
8.2 Structuurwijziging
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is
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besloten tot een structuurwijziging waarbij na het Algemeen
deel een deel Markttoegang financiële ondernemingen is
ingevoegd. In dit deel zijn de voorgestelde bepalingen betreffende vergunningverlening en notificatie en de daarbij
behorende vrijstellingen en ontheffingen opgenomen. Doel
van deze wijziging is de toegankelijkheid van de Wft te verbeteren, met name op het terrein van de markttoegang
waar dit volgens de Raad van State het meest klemde. Tegelijkertijd brengt de wijziging met zich mee dat de delen
betreffende het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht
korter en inzichtelijker worden, terwijl de doelgerichtheid en
cross-sectorale benadering die van belang zijn voor het lopend toezicht gehandhaafd blijven.
Hoewel consultatie bij wijzigingen naar aanleiding van een
advies van de Raad van State ongebruikelijk is, is bij deze
structuurwijziging daarop een uitzondering gemaakt. Daarbij is niet gekozen voor de voor de Wft gebruikelijke consultatie van marktpartijen, omdat de structuurwijziging geen
inhoudelijke wijzigingen met zich brengt. Inhoudelijke input
was dan ook niet meer nodig. In plaats daarvan is een kleinere groep externe deskundigen gevraagd, mee te denken
over de invulling van de door de Raad aangegeven structuurwijziging. Het kader dat de Raad van State schetst kan
immers op verschillende wijzen worden ingevuld. De groep
bestond uit drie personen wiens deskundigheid en praktijkervaring gezamenlijk het hele Wft-terrein dekken en die
eerder duidelijk interesse hebben getoond om mee te denken ten aanzien van mogelijkheden om de inzichtelijkheid
van de Wft te verbeteren: mevrouw prof.mr. C.M. Grundmann-van de Krol en de heren mr. J.M. Van Dijk en mr.
E.P.M. Joosen.
Met deze externe deskundigen is allereerst besproken voor
welke van de twee varianten die de Raad van State voorstelde, is gekozen en om welke redenen. Vervolgens is op
basis van eerste conceptteksten besproken hoe de toegankelijkheid binnen deze variant het best kan worden gewaarborgd. De experts hebben daarbij een aantal suggesties naar voren gebracht. Hieronder worden deze op hoofdlijnen geschetst, alsmede de gevolgen die aan de suggesties zijn verbonden. Het advies met bijlagen is meegezonden.
De externe deskundigen hebben aangegeven voorkeur te
hebben voor een geheel andere indeling van de Wft dan de
door de Raad geschetste varianten en schetsen een verdergaande wijziging van de structuur die ook zou ingrijpen
in de opzet van de resterende delen betreffende het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht. De experts menen
dat de toegankelijkheid van de Wft meer gediend zou zijn
met een herschikking van de delen betreffende het prudentieel toezicht en het gedragstoezicht. Zij stelden voor deze
delen te vervangen door twee nieuwe delen betreffende
respectievelijk toezicht op financiële ondernemingen (een
samenvoeging van het Deel Prudentieel toezicht en het
eerste deel van het oorspronkelijke Deel Gedragstoezicht)
en overig toezicht op financiële markten (het tweede deel
van het oorspronkelijke Deel Gedragstoezicht). Binnen deze delen stond hen een indeling voor ogen waarin bepalingen die cross-sectoraal van aard zijn bij elkaar worden
gezet samen met eventuele uitzonderingen, gevolgd door
sectorale bepalingen per sector in afzonderlijk afdelingen.
De splitsing tussen prudentiële regels en gedragsregels
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zou per bepaling (of groepen van bepalingen) tot uitdrukking worden gebracht.
Zoals al eerder in deze toelichting is aangegeven, moet bij
de keuzes rond de structuur van de wet steeds een afweging worden gemaakt tussen de drie doelstellingen die de
Wft beoogt te bereiken (inzichtelijkheid, doelgerichtheid en
marktgerichtheid). Het is niet altijd mogelijk de drie doelstellingen in gelijke mate te realiseren. Het voorstel van de externe deskundigen is weer een andere variant dan de twee
die de Raad van State voorstelde. In deze nieuwe variant
wordt vergelijkbaar met het tweede voorstel van de Raad
van State een duidelijke keuze gemaakt voor algemene
kaders en een cross-sectorale benadering als uitgangspunt. De splitsing in een deel prudentieel toezicht en een
deel gedragstoezicht komt in de variant van de deskundigen echter te vervallen. In plaats daarvan wordt per (groep
van) regels aangegeven of de regels prudentiële regels of
gedragsregels zijn en welke toezichthouder bevoegd is. In
de ogen van de regering wordt daarmee te veel afbreuk
gedaan aan de doelstelling van doelgerichtheid. Voor de
doelgerichtheid van de wetgeving is het nodig om een duidelijk in de indeling van de Wft zichtbare splitsing te maken
tussen prudentieel toezicht en gedragstoezicht en de voor
elk van beide terreinen bevoegde toezichthouder. Zonder
deze splitsing blijft naar de mening van de regering het risico op overlap in toezicht aanwezig. Daarnaast richt de door
de externe deskundigen geopperde variant zich niet specifiek op het verbeteren van de bepalingen betreffende de
markttoegang, zodat er geen gerichte aanpak plaatsvindt
van het onderdeel dat de Raad als het meest knellend ervaart. Tot slot wordt geen verdere onderverdeling in meer
kleinere, behapbare onderdelen van het voorstel bereikt die
de Raad van State voor ogen stond. In dat licht is de keuze
voor de eerste door de Raad geformuleerde variant gehandhaafd.
De voorgestelde variant van de externe deskundigen heeft
aanleiding gegeven tot heroverweging van de vraag in
hoeverre het duale karakter van het oorspronkelijke Deel
Gedragtoezicht wenselijk is. Dit heeft ertoe geleid dat dit
deel is gesplitst in een Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en een Deel Gedragstoezicht financiële markten.
De experts menen dat toevoeging van een deel Marktoegang financiële ondernemingen tot een zekere verbetering
van de toegankelijkheid van de Wft kan leiden. Volgens de
experts kan een dergelijke verbetering bereikt worden, indien dit nieuwe deel aan twee eisen voldoet:
(i) in dit deel moeten alle regels worden opgenomen,
waaraan een financiële onderneming moet voldoen,
wil zij een vergunning krijgen;
(ii) in dit deel moeten de regels worden gegroepeerd in
cross-sectorale regels enerzijds en sectorale regels
anderzijds.
De eerste voorwaarde houdt volgens de experts in dat ook
de bepalingen die in het Algemeen deel zijn opgenomen
ten aanzien van de weigeringsgronden voor een vergunning binnen het nieuwe deel zouden moeten worden geconcentreerd. Het Algemeen deel kent echter geen weigeringsgronden als zodanig, maar vergunningeisen: als de
vergunningaanvrager aantoont dat aan bepaalde vergunningeisen zal worden voldaan verleent de toezichthouder
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een vergunning. Deze vergunningeisen zijn conform de
wens van experts in het deel Marktoegang financiële ondernemingen ondergebracht.
Verder betekent de eerste voorwaarde volgens de externe
deskundigen dat deze vergunningeisen in het deel Marktoegang financiële ondernemingen moeten worden uitgeschreven. In gesprekken wezen zij in dit verband op het belang dat eisen die bij de markttoegang worden gesteld en in
het lopende toezicht evenzeer gelden, ook daadwerkelijk
hetzelfde moeten luiden en worden ingevuld. Verwijzing
naar regels elders in de wet is volgens de experts onvoldoende om de toegankelijkheid voor financiële ondernemingen te verbeteren. De regering meent dat verwijzingen
juist behulpzaam zijn. Door in het deel Markttoegang financiële ondernemingen voor wat betreft de vergunningeisen
te verwijzen naar de eisen die in het lopende toezicht zijn
opgenomen, wordt duidelijk dat bedoeld is dat de eisen
hetzelfde luiden en worden ingevuld. Daarnaast wordt
voorkomen dat dezelfde eisen in de toekomst onbedoeld
uiteen gaan lopen. De regering heeft er dan ook voor gekozen de verwijzingen te plaatsen in het Deel Markttoegang
financiële ondernemingen. De aanvraag van bijvoorbeeld
een vergunning is immers een eenmalige gebeurtenis, terwijl de delen betreffende het lopend toezicht voor de gehele
periode daarna gelden. Het ligt in de ogen van de regering
dan ook voor de hand te kiezen voor een systematiek
waarin ondernemingen eenmalig worden geconfronteerd
met verwijzingen tussen de verschillende delen.
Ook wezen de externe deskundigen ten aanzien van de
eerste voorwaarde op het belang van een complete weergave van eisen die preventief worden getoetst door de toezichthouders. Op basis hiervan zijn de opsommingen van
preventieve eisen in de diverse bepalingen nogmaals bezien, hetgeen ertoe heeft geleid dat een aantal preventieve
eisen die in de huidige praktijk alleen terug te vinden zijn in
lagere regelgeving een duidelijke wettelijke grondslag hebben gekregen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen. Voorbeelden daarvan zijn de preventieve eisen
op het terrein van solvabiliteit en liquiditeit. Daarnaast kan
worden gedacht aan het feit dat bepaalde vergunningen
eerst dan worden verleend, indien de deelnemer een verklaring van geen bezwaar heeft verkregen. Dit neemt overigens niet weg dat er in het kader van het lopend toezicht
eisen worden gesteld die niet preventief door de toezichthouder worden getoetst. Het is goed mogelijk dat de ondernemingen zich daar tijdig op voor moeten bereiden. In
dat kader is de financiële onderneming echter niet verplicht
om vooraf goedkeuring van de toezichthouder te vragen.
Ten aanzien van de tweede voorwaarde van de experts –
groepering van de regels in het deel Marktoegang financiele ondernemingen in enerzijds cross-sectorale en anderzijds sectorale – is besloten vast te houden aan het (eerste)
voorstel van de Raad van State dat uitgaat van een sectorale – activiteitgerichte – opbouw van het nieuwe deel over
markttoegang. Deze activiteitsgerichte benadering sluit aan
bij het feit dat markttoegang mede in verband met de Europese richtlijnen sectoraal van aard is. Nadeel van deze benadering is dat deze tot veel herhalingen leidt. Om die reden is op suggestie van de experts besloten bepaalde activiteiten samen te nemen. Als voorbeelden kunnen worden
genoemd de banken en elektronischgeldinstellingen en de
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levens- en schadeverzekeraars.
8.3 Aantastbaarheid van rechtshandelingen
(…) verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting
9. Administratieve lasten […]
9.1 Aanvullende onderdelen Algemeen deel
9.1.1 Samenwerking nationaal
Het voorstel verankert de nieuwe taakverdeling tussen de
toezichthouders, en brengt daarbij een scherpe splitsing
aan in de werkzaamheden van DNB en de AFM. Dit neemt
niet weg dat beide toezichthouders binnen dezelfde sector
opereren en voor een deel toezicht houden op dezelfde instellingen. Beide toezichthouders hebben hierdoor met elkaar te maken en moeten samenwerken. De samenwerkingsbepalingen dienen ertoe om deze samenwerking efficiënt en effectief vorm te geven. Hiertoe regelen de samenwerkingsbepalingen de volgende aspecten:
1. Van de toezichthouders afkomstige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels over algemene
onderwerpen zijn zoveel mogelijk gelijkluidend (artikel
1:46).
2. Voordat een toezichthouder overgaat tot het nemen
van een ingrijpende toezichtmaatregel, vraagt hij de
zienswijze van de andere toezichthouder (artikel 1:47).
3. De niet-vergunningverlenende toezichthouder adviseert bij de vergunningverlening over onderwerpen die
tot zijn domein behoren (artikel 1:48).
4. De niet-vergunningverlenende toezichthouder die constateert dat de betrouwbaarheid van een beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat of dat de beleidsbepaler niet deskundig is, informeert hierover de andere
toezichthouder en doet een aanbeveling voor een te
treffen toezichtmaatregel (artikel 1:49).
5. Indien de niet-vergunningverlenende toezichthouder
informatie nodig heeft over de algemene aspecten van
de bedrijfsvoering, wordt eerst bekeken of de vergunningverlenende toezichthouder deze informatie ter beschikking heeft (artikelen 1:73 en 1:74).
De onder 1 genoemde maatregel is thans in een wat andere vorm ook opgenomen in de wetgeving. De onder 2 en 3
genoemde samenwerking vindt binnen het huidige wettelijk
kader ook plaats. Dit vindt zijn grondslag in de overdrachtsbesluiten33 en het samenwerkingsconvenant van de
toezichthouders, maar dit wordt nu naar wetniveau opgetrokken. De onder 4 en 5 genoemde samenwerkingsvormen zijn nieuw.
Geen van de maatregelen veroorzaken directe toezichtkosten. De leges veranderen door de samenwerking niet. De
samenwerkingsbepalingen veroorzaken ook geen administratieve lasten. De bepalingen bevatten geen informatieverplichtingen voor financiële ondernemingen. Wel heeft de
onder 5 genoemde samenwerkingsverplichting een verlaging van de administratieve lasten tot gevolg. Immers, in
33

Het Overdrachtsbesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995 en
het Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen,
zoals gewijzigd bij besluit van 23 augustus 2002 (Stb. 2002,
452).
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plaats van de informatie zelf te vragen, zal de toezichthouder in het beschreven geval eerst bij de andere toezichthouder informeren of deze de benodigde informatie ter beschikking heeft.
De nationale samenwerkingsbepalingen hebben een gunstige invloed op de overige nalevingskosten van het toezicht. Door de afstemming over de algemeen verbindende
voorschriften en beleidsregels (onder 1), krijgen de financiele ondernemingen zoveel mogelijk te maken met gelijkluidende regels waar ze zich aan moeten aanpassen en met
een gemeenschappelijk beleid van beide toezichthouders.
Zoals hierboven aangegeven bevat de huidige regelgeving
reeds een vergelijkbare bepaling. Bij de totstandkoming
van de lagere regelgeving onder de Wft zal mede ter uitvoering van deze bepaling een verdere stroomlijning van
regelgeving plaatsvinden. Naar verwachting zal dit onder
meer het geval zijn op het terrein van de integriteitregels,
betrouwbaarheid en deskundigheid van bestuurders en beleidsbepalers en de algemene aspecten van de bedrijfsvoering. Bij het opstellen van de lagere regelgeving zullen de
bedrijfseffecten en overige nalevingkosten in kaart worden
gebracht.
Ook het vragen van de zienswijze van de andere toezichthouder alvorens een maatregel wordt getroffen (onder 2) is
gericht op beperking van nalevingkosten. In de huidige
praktijk wordt deze zienswijze reeds gevraagd, op basis
van het samenwerkingsconvenant, zodat met het opnemen
van deze bepaling in het voorstel geen additionele reductie
wordt bereikt.
De adviesprocedure van de niet-vergunningverlenende
toezichthouder bij de vergunningverlening (onder 3) en het
initiatief van de niet-vergunningverlener met betrekking tot
de betrouwbaarheid (onder 4) hebben geen bedrijfseffecten. Deze bepalingen zien op de taakverdeling van toezichthouders en hebben alleen interne werking tussen de
toezichthouders. Als alternatief voor de vergunningprocedure is bij de voorbereiding van de wetgeving gekeken naar
een model waarin de niet-vergunningverlenende toezichthouder een meer formele rol heeft in de vorm van een verklaring van geen bezwaar. Een dergelijk systeem gaat echter niet meer uit van één loket en leidt tot meerdere procedures voor de financiële onderneming.
9.1.2 Samenwerking internationaal […]
9.2 Deel Markttoegang […]
9.3 De Delen Gedragstoezicht
9.3.1 Inleiding […]
9.3.2 Beperken belastende bedrijfseffecten […]
9.3.3 Bedrijfseffecten ten gevolge van wijzigingen van bestaande normen
Het merendeel van de normen die zijn opgenomen in het
Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen zijn (een
voortzetting van) bestaande wettelijke normen. Dit houdt
vanzelfsprekend verband met het feit dat in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen de gedragselementen uit zes bestaande wetten zijn samengevoegd (Wfd,
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Wtb, Wte 1995, Wtk 1992, Wtn, Wtv 1993). De bedrijfseffecten van dit deel ten gevolge van wijzigingen in de regelgeving zijn dan ook beperkt, en vloeien in essentie voort uit
twee onderdelen: het “execution only”-regime en de inlichtingenplicht van de accountant. Deze onderdelen worden
hieronder besproken.
Execution only
De regeling van artikel 4:24 behelst ten aanzien van het
bemiddelen in financiële instrumenten een verlichting ten
opzichte van het regime van de artikelen 24, onderdeel b,
en 35, onderdeel b, van het Bte 1995 en artikel 28, eerste
lid, van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. Het huidige regime vereist immers ook bij het
enkele uitvoeren of doorgeven van opdrachten of orders
ten aanzien van aandelen, geldmarktinstrumenten, obligaties en andere schuldinstrumenten, en deelnemingsrechten
in beleggingsinstellingen op initiatief van de cliënt een (beperkt) cliëntenprofiel. Op grond van het vierde lid van dit artikel behoeft de bemiddelaar in financiële instrumenten bij
dergelijke transacties geen informatie meer in te winnen.
Deze regeling is in lijn met de richtlijn betreffende markten
voor financiële instrumenten (de herziene richtlijn beleggingsdiensten).
Het opstellen van een cliëntenprofiel is vergelijkbaar met de
eisen zoals geformuleerd in artikel 32 van de Wfd. […]
Inlichtingenplicht accountant
Een administratieve lastenverlichting wordt ook bereikt door
stroomlijning van de inlichtingenplicht van de accountant.
De verplichting tot melding van alle relevante omstandigheden waarvan een accountant bij het onderzoek naar de
jaarrekening van een financiële onderneming kennis krijgt
en die voor de AFM van belang kunnen zijn, is voor de accountant van een beheerder of een beleggingsonderneming anders geregeld dan voor de accountant van een
clearinginstelling, een kredietinstelling of een verzekeraar.
Kredietinstellingen en verzekeraars moeten een overeenkomst sluiten met de accountant en de toezichthouder op
grond waarvan de accountant gemachtigd is bepaalde inlichtingen te melden. Beleggingsondernemingen en beheerders hoeven een dergelijke tripartiete overeenkomst
niet te sluiten; de meldingsplicht is wettelijk vastgelegd. In
artikel 4:27 wordt de meldingsplicht met betrekking tot alle
financiële ondernemingen in de wet vastgelegd. Dit bespaart clearinginstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars de administratieve lasten die gepaard gaan met het
sluiten van een tripartiete overeenkomst. […]
Overzicht Bedrijfseffecten […]
9.4 Advies Actal […]
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Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 kamerstuk 30.672, nr. 3
Algemeen
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de herziene
richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. Met de herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid wordt het nieuwe kapitaalakkoord voor banken (Bazel 2) voor de Europese Unie (EU)
geëffectueerd.
De uiterste implementatiedatum van beide richtlijnen is 1
januari 2007. Het streven is dat de bepalingen deels per 1
januari 2007 en deels per 1 januari 2008 van kracht worden. De richtlijnen zullen via een wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden geïmplementeerd en niet, hetgeen ook mogelijk was geweest,
via een nota van wijziging bij het wetsvoorstel dat tot de Wft
moet leiden.34 Hiervoor is bij aanvang van het wetgevingsproces gekozen omdat er aanvankelijk van werd uitgegaan
dat de Wft eerder in werking zou treden dan onderhavig
wetsvoorstel, namelijk met ingang van 1 juli 2006. Bij brief
aan de Tweede Kamer van 13 februari 2006 35 is echter
aangekondigd dat de Wft op 1 januari 2007, dus op hetzelfde moment als onderhavig wetsvoorstel, in werking zal
treden. Er is om praktische redenen van afgezien om beide
wetsvoorstellen alsnog te integreren.
De herziene richtlijn banken is van toepassing op kredietinstellingen en is, via de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid, grotendeels van overeenkomstige toepassing op beleggingsondernemingen. Onder het begrip kredietinstellingen vallen naast banken ook elektronischgeldinstellingen.
Voor zover de regels in de herziene richtlijn banken betrekking hebben op de bedrijfsvoering, solvabiliteit of publicatieverplichtingen zijn zij echter uitsluitend van toepassing
op banken. Voor elektronischgeldinstellingen gelden op
grond van de richtlijn elektronisch geld andere solvabiliteitseisen. Deze zijn minder omvattend dan die voor een
bank, in die zin dat de minimumomvang van het toetsingsvermogen niet wordt gekoppeld aan de risico’s die worden
gelopen aan de uitzettingenkant. In plaats daarvan mogen
elektronischgeldinstellingen minder risico’s op zich nemen
dan banken. Dit wordt bereikt door stringentere beleggingsvoorschriften. De bepalingen inzake geconsolideerd
toezicht zijn op grond van de richtlijn elektronisch geld wel
van overeenkomstige toepassing op elektronischgeldinstellingen.
Vandaar dat in de artikelen in het wetsvoorstel die hierop
betrekking hebben van kredietinstelling wordt gesproken.
2. Achtergrond van de richtlijnen
In 1988 sloot het Bazels Comité van de Bank for International Settlements (BIS), bestaande uit bankentoezichthouders en centrale banken van de landen van de G10, voor
de eerste maal een kapitaalakkoord voor internationaal
opererende banken (Bazel 1). Doelstelling van het kapitaalakkoord was vergroting van de stabiliteit van het finan34
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ciële stelsel door middel van verkleining van de insolventiekans van individuele instellingen. Dit akkoord hanteert een
minimum solvabiliteitseis die inhoudt dat ten minste acht
procent solvabiliteit wordt aangehouden voor riskante uitzettingen. Afhankelijk van de risico’s van activa, variërend
van staatsleningen tot hypotheekleningen, kredieten aan
ondernemingen en consumentenkrediet, wordt daaraan
een vast risicogewicht gekoppeld. Zo geldt voor staatsleningen van staten die lid zijn van de OESO een risicogewicht van nul procent, voor woninghypotheken vijftig procent en voor kredieten aan consumenten en ondernemingen honderd procent. Vermenigvuldiging van de naar risico
gewogen activa of posten buiten de balanstelling met het
vereiste solvabiliteitspercentage van ten minste acht procent resulteert in een solvabiliteitsvereiste voor de desbetreffende activa. De som van deze vereisten vormt vervolgens het minimumbedrag aan solvabiliteit voor een bank.
Bazel 1 bepaalt daarnaast welke vermogensbestanddelen
mogen worden meegeteld bij de berekening van de aanwezige solvabiliteit.
In de jaren negentig werd Bazel 1 aangevuld met minimum
solvabiliteitseisen voor het marktrisico dat banken lopen
met de handel voor eigen rekening en met posities in
vreemde valuta.
In de EU was Bazel 1 voor zowel banken als beleggingsondernemingen van toepassing via de richtlijn banken en
de richtlijn kapitaaltoereikendheid. Wereldwijd is Bazel 1
inmiddels in ruim 160 landen in de wetgeving opgenomen.
In Nederland wordt Bazel 1 in artikel 3:57 van de Wft en de
bijbehorende lagere regelgeving geïmplementeerd. Momenteel is Bazel 1 nog verwerkt in het Handboek Wtk en
de Nadere regeling prudentieel toezicht effectenverkeer
2002.
In 1998 concludeerde het Bazels Comité, inmiddels bestaande uit bankentoezichthouders en centrale banken van
de landen van de G13, dat Bazel 1 aan vervanging toe
was. Zo maakte het vaste risicogewicht voor leningen aan
ondernemingen, onafhankelijk van de kredietwaardigheid,
het relatief goedkoper en aantrekkelijker voor banken om
krediet te verstrekken aan riskantere ondernemingen. Verder maakten innovaties op financiële markten, zoals de
ontwikkeling van kredietderivaten en securitisatietechnieken, het mogelijk om risico’s te verpakken en van de balans te halen. Banken konden deze instrumenten gebruiken
om kredietrisico’s te beperken, maar ook om strategisch lagere solvabiliteitseisen te bewerkstelligen. Al met al waren
de eenvoudige normen van Bazel 1 minder effectief geworden door de toegenomen complexiteit van financiële markten. Bovendien spoorden ze niet meer met de geavanceerde risicomodellen die grote internationale banken intussen
zelf gebruikten.
Het Bazels Comité heeft daarom een meer verfijnde en
flexibele benadering voor het solvabiliteitstoezicht ontwikkeld. Na vijf jaar van onderhandelingen heeft het Bazels
Comité op 26 juni 2004 een principeakkoord bereikt over
Bazel 2, waarin bovengenoemde tekortkomingen van Bazel
1 zijn ondervangen. Op enkele technische punten zoals de
handelsportefeuille en prudentiële filters werd nog verder
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onderhandeld. De aanpassingen die hieruit voortvloeien
zijn inmiddels in de herziene richtlijn banken en de herziene
richtlijn kapitaaltoereikendheid verwerkt. Bazel 2 bevat een
breder scala aan risicogewichten die bovendien gekoppeld
zijn aan de kredietwaardigheid van overheden en ondernemingen. Bovendien biedt Bazel 2 meer flexibiliteit door
onder andere het gebruik van interne risicomodellen en
kredietrisicobeperkende maatregelen toe te staan. Nieuw is
ook dat solvabiliteitseisen voor het operationeel risico zijn
opgenomen. Voordeel voor het toezicht is dat de vereiste
solvabiliteit beter aansluit op de daadwerkelijk gelopen risico’s, en dat nauwelijks meer sprake zal zijn van arbitragevoordelen door bijvoorbeeld het gebruik van special purpose vehicles. Bazel 2 beoogt onder meer door het streven
naar convergentie van de dagelijkse toezichtpraktijk op
mondiale basis een gelijk speelveld voor internationaal actieve banken te bewerkstelligen. Bovendien wordt het gebruik van goed risicomanagement gestimuleerd. Inmiddels
zijn zo’n negentig landen van plan de regels van Bazel 2 in
hun wetgeving over te nemen.
3. Hoofdpunten van de richtlijnen
Voor de EU wordt Bazel 2 via de herziene richtlijn banken
en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid van toepassing. Beide richtlijnen passen hun voorganger (de richtlijn
banken en de richtlijn kapitaaltoereikendheid) aan via herschikking (de zogenoemde techniek van recasting). In beide herziene richtlijnen is als implementatiedatum 1 januari
2007 opgenomen.
Onderstaand wordt ingegaan op de inhoud van de herziene
richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid die in grote mate aansluit bij Bazel 2. De herziene
richtlijnen hanteren dezelfde doelstellingen als Bazel 2 en
dragen tevens bij aan het verder realiseren van de interne
markt voor financiële diensten. Opgemerkt zij dat er op onderdelen verschillen bestaan tussen Bazel 2 en de herziene richtlijnen. Bazel 2 is primair bedoeld voor het toezicht
op grote, internationaal opererende banken. De herziene
richtlijnen zien echter op het toezicht op alle banken en beleggingsondernemingen.
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de herziene
richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. Waar de richtlijnen afwijken van Bazel 2, zijn de richtlijnen vanzelfsprekend gevolgd.
Pijlerstructuur van de richtlijnen
De regels van het Bazels Comité worden in de EU op zowel beleggingsondernemingen als kredietinstellingen toegepast. In de herziene richtlijnen is hierbij, meer nog dan
voorheen, uitgegaan van het zogenaamde proportionaliteitsprincipe dat inhoudt dat aan grote, complexe ondernemingen meer eisen worden gesteld dan aan kleine ondernemingen. Zo is in de artikelen 20 en 46 van de herziene
richtlijn kapitaaltoereikendheid geregeld dat beleggingsondernemingen in aanmerking kunnen komen voor een uitzondering waardoor de impact van het operationeel risico
wordt versoepeld. Het toezicht op grond van de herziene
richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid berust op drie pijlers:
– pijler 1 bevat kwantitatieve solvabiliteitsvereisten;
– pijler 2 omvat de beoordeling door de onderneming van
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de toereikendheid van het kapitaal, de beoordeling door
de toezichthouder (“supervisory review”) alsmede de
mogelijkheid van de toezichthouder om eventueel
maatregelen te treffen; en
– pijler 3 heeft betrekking op marktdiscipline en transparantie.
De herziene richtlijnen regelen dat banken en beleggingsondernemingen in beginsel op entiteitniveau moeten voldoen aan de vereisten voor de bedrijfsvoering, de solvabiliteit, en de publicatie. Onder voorwaarden vindt het toezicht
op een dochteronderneming op geconsolideerde basis
plaats. Voor toezicht op geconsolideerde basis is in de eerste plaats vereist dat de toezichthouder zowel de moederonderneming als de dochteronderneming een vergunning
heeft verleend en dat sprake is van een adequate verdeling
van het toetsingsvermogen tussen de moederonderneming
en de dochteronderneming. Daarnaast gelden als voorwaarden dat geen belemmering bestaat voor een onmiddellijke overdracht van toetsingsvermogen of terugbetaling
van schulden door de moederonderneming aan de dochteronderneming, de moederonderneming de toezichthouder
kan overtuigen van een beheerste bedrijfsvoering bij de
dochteronderneming en de moederonderneming met instemming van de toezichthouder de verplichtingen van de
dochterondernemingen garandeert.
Het is ook mogelijk om bepaalde dochterondernemingen te
blijven betrekken in het toezicht op entiteitniveau. Hieraan
is wel een aantal eisen verbonden zoals de mogelijkheid
om het eigen vermogen onmiddellijk te kunnen terugsluizen
naar het moederland, regelmatige – ten minste jaarlijkse –
rapportage door de toezichthouder over de criteria die gehanteerd worden, het aantal financiële ondernemingen dat
gebruik maakt van deze mogelijkheid, de hoeveelheid van
het (minimumvereiste) toetsingsvermogen dat buiten de
landsgrenzen wordt aangehouden (ook als percentage van
het totale toetsingsvermogen van de moederonderneming).
Pijler 1
Pijler 1 vormt het kwantitatieve hart van de herziene richtlijn
banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid.
Hierin worden de solvabiliteitseisen gesteld ten aanzien
van het kredietrisico, operationeel risico, en marktrisico.
Deze risico’s vormen de belangrijkste en, met uitzondering
van het operationeel risico, tevens best kwantificeerbare risico’s voor banken en beleggingsondernemingen. Deze
solvabiliteitseisen zijn geregeld in de artikelen 68 tot en met
118 van de herziene richtlijn banken en 18 tot en met 32
van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. Artikel 75,
onderdelen a tot en met d, van de herziene richtlijn banken
somt de verschillende solvabiliteitseisen op. Artikel 20, eerste lid van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid verklaart deze eisen in beginsel van overeenkomstige toepassing op beleggingsondernemingen. De solvabiliteitseisen
met betrekking tot het kredietrisico zijn geregeld in de artikelen 76 tot en met 101 van de herziene richtlijn banken.
Verder zijn de solvabiliteitseisen met betrekking tot het operationeel risico opgenomen in de artikelen 102 tot en met
105 van de herziene richtlijn banken. De artikelen 106 tot
en met 118 van de herziene richtlijn banken en 18, 19 en
28 tot en met 32 van de herziene richtlijn kapitaaltoerei-
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kendheid bevatten de solvabiliteitseisen voor de marktrisico’s, waaronder grote postenrisico’s. In de artikelen 56 tot
en met 67 van de herziene richtlijn banken en 12 tot en met
17 van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid is bepaald welke vermogensbestanddelen mogen worden meegeteld als solvabiliteit, ofwel het toetsingsvermogen.
Onder kredietrisico wordt verstaan het risico van een verlies als gevolg van wanbetaling of toename van de kans op
wanbetaling door een kredietnemer. Marktrisico is het risico
van een verlies dat kan ontstaan wanneer koersen van
handelsposities (zoals aandelen, obligaties, onroerend
goed, grondstoffen en valuta) dalen. Onder operationeel risico wordt hier verstaan het risico van verliezen als gevolg
van tekortschietende of falende interne procedures en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.
Ook juridische risico’s worden er toe gerekend. Waar Bazel
1 in eerste instantie alleen door middel van een standaardmethode naar kredietrisico keek, is in 1996 in de (oude) richtlijn kapitaaltoereikendheid bepaald dat banken voor
het kwantificeren van het benodigde kapitaalbeslag voor
marktrisico’s hun eigen risicomodellen mogen gebruiken.
Dat was verwerkt in het Handboek Wtk en de Nadere regeling prudentieel toezicht effectenverkeer 2002. In de herziene richtlijn banken wordt hierop voortgeborduurd, door
ook voor het kredietrisico en operationeel risico het gebruik
van eigen risicomodellen toe te staan.
Naar rato van aard, omvang en complexiteit van de kredietinstelling, dient een solide bedrijfsvoering te bestaan om
huidige en toekomstige risico’s in te schatten. Hieronder
worden begrepen de organisatorische structuur, procedures voor detectie, beheer, bewaking en verslaggeving van
risico’s en adequate interne controlemechanismen. Onderstaand wordt meer gedetailleerd ingegaan op de kwantitatieve solvabiliteitseisen onder pijler 1.
Kredietrisico
Het eerste solvabiliteitsvereiste dat de herziene richtlijn
banken noemt is het solvabiliteitsvereiste ter dekking van
het kredietrisico (artikel 75, onderdeel a). De richtlijn staat
drie methoden toe voor bepaling van het kredietrisico die
oplopen in geavanceerdheid: de standaardmethode, de
eenvoudige interne modellenmethode en de geavanceerde
interne modellenmethode.
De standaardmethode, die is geregeld in de artikelen 78 tot
en met 83 en bijlage VI van de herziene richtlijn banken, is
vergelijkbaar met de huidige benadering onder Bazel 1,
maar is minder rigide. De naar risico gewogen posten worden berekend door een op basis van de kredietkwaliteit
toegekend risicogewicht met 8% te vermenigvuldigen. Het
risicogewicht staat – in tegenstelling tot de huidige standaardbenadering – niet van tevoren vast, maar wordt toegekend op basis van de kwaliteit van een wederpartij en
het risico van de specifieke portefeuilles. Voor de bepaling
van deze kwaliteit kan gebruik worden gemaakt van door
de toezichthouder erkende externe kredietbeoordelinginstellingen (EKBI’s), dan wel beoordelingen van exportkredietverzekeraars. Voor de erkenning van een EKBI hanteert de toezichthouder de volgende criteria: objectiviteit,
onafhankelijkheid, doorlopende toetsing, betrouwbaarheid
en transparantie van de kredietbeoordelingen. Wanneer
een EKBI in een lidstaat is erkend, kunnen andere lidstaten
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deze erkenning zonder verdere toetsing overnemen. Een
lijst van erkende EKBI’s zal eenvoudig toegankelijk zijn
voor belanghebbenden, waarschijnlijk via de internetpagina
van het Europees Comité voor Bankentoezichthouders
(CEBS).
Omdat solide wederpartijen een betere kredietwaardigheid
hebben zal kredietverlening aan deze wederpartijen tot lagere solvabiliteitseisen leiden. Onder de standaardmethode
is sprake van meer mogelijke risicogewichten dan nu het
geval is. Vanwege de standaard risicogewichten gekoppeld
aan objectieve taxaties van de kredietwaardigheid wordt
gesproken van de standaardmethode. In het algemeen zullen met name kleine en wellicht enkele middelgrote banken
gebruikmaken van de standaardmethode. Belangrijk voordeel is dat deze methode slechts een geringe administratieve aanpassing ten opzichte van de huidige risicobepaling
vereist. Vooral voor kredieten aan het midden- en kleinbedrijf en de hypotheekportefeuille kan de standaardmethode
resulteren in lagere solvabiliteitsvereisten omdat een betere
aansluiting op de daadwerkelijke risico’s wordt bereikt.
Financiële ondernemingen maken steeds meer gebruik van
interne kredietbeoordelingsmodellen voor de inschatting
van het kredietrisico dat zij lopen. Bij de modellering hiervan geldt als regel dat naarmate modellen op basis van
meer data worden ontworpen, zij betrouwbaarder zijn. Interne modellen worden daarom veelal op concern- ofwel
groepsniveau toegepast. Deze consolidatie van gegevens
maakt goede (internationale) samenwerking tussen toezichthouders nodig, om bijvoorbeeld de gegevens over buitenlandse dochterondernemingen te kunnen verifiëren. Belangrijkste noviteit van Bazel 2 en de herziene richtlijn banken is dat met interne modellenmethoden wordt aangesloten bij de trend in de sector om interne modellen te gebruiken. Het gebruik van een intern model moet door de toezichthouder worden goedgekeurd, zoals dat nu op vergelijkbare wijze voor de interne modellen voor marktrisico is
geregeld in de richtlijn kapitaaltoereikendheid. De regels en
procedures met betrekking tot de goedkeuring worden in de
lagere regelgeving op grond van artikel 3:57 van de Wft
opgenomen.
Om de interne modellenmethoden, die zijn geregeld in de
artikelen 84 tot en met 89 en bijlage VII van de herziene
richtlijn banken, te mogen toepassen moeten banken hun
kredietportefeuilles indelen in homogene groepen debiteuren met een gemiddeld zelfde kans op in gebreke blijven.
Deze kans op in gebreke blijven wordt vervolgens door
middel van een voorgeschreven formule omgezet in een
solvabiliteitseis. De toezichthouder verleent voor het toepassen van de interne modellenmethode slechts toestemming na verificatie dat de risicomodellen/-systemen voor
het beheer en de beoordeling van de kredietrisico’s solide
zijn en zorgvuldig worden toegepast. Voorts dient de aanvragende financiële onderneming aan bepaalde criteria met
betrekking tot datahistorie en gebruik van modellen te voldoen.
Het verwachte verliespercentage, het uitstaande bedrag en
de resterende looptijd zijn andere belangrijke factoren die
de omvang van het kredietrisico bepalen.
De interne modellenmethoden kunnen gefaseerd worden
ingevoerd en met toestemming van de toezichthouder kan
de standaardmethode naast de interne modellenmethode
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worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 89 van de herziene richtlijn banken. Zodoende kunnen banken ervoor
kiezen om in eerste instantie alleen voor de grootste portefeuilles de interne modellenmethode toe te passen en voor
de overige portefeuilles geleidelijk over te stappen op de interne modellenmethode. De toezichthouder waakt bij het
goedkeuren van de interne modellenmethode voor ongeoorloofd strategisch gedrag in de vorm van het alleen toepassen van de methode voor de portefeuilles waarvoor dit
voor de desbetreffende bank het meeste voordeel, namelijk
lagere solvabiliteitseisen, oplevert.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eenvoudige en de
geavanceerde interne modellenmethode. Onder de eenvoudige interne modellenmethode modelleert de bank zelf
de kans op wanbetaling. Vervolgens gebruikt de onderneming deze kans op wanbetaling voor de berekening van de
vereiste solvabiliteit. Dit houdt in dat de aan te houden solvabiliteit beter aansluit op de risicoprofielen van de wederpartijen. Voor de andere factoren die nodig zijn om tot de
berekening van de vereiste solvabiliteit te komen (gemiddelde omvang van de wanbetaling en het verlies bij wanbetaling), gelden waarden die op grond van in de toezichthouderregels weergegeven formules en tabellen door de
toezichthouder worden vastgesteld.
Voor gebruik van de geavanceerde interne modellenmethode geldt dat niet alleen de kans op wanbetaling maar
ook de verwachte gemiddelde omvang van de wanbetaling
en het verwachte verlies bij wanbetaling door de bank zelf
worden gekwantificeerd. Het gevolg is dat de schattingen
van deze parameters leiden tot een specifieker beeld van
het risicoprofiel van de wederpartijen.
Zowel onder de standaardmethode als de eenvoudige interne modellenmethode is het gebruik van kredietrisicobeperkende maatregelen – bijvoorbeeld door middel van garanties, kredietrisicoderivaten en securitisaties – erkend
(artikelen 90 tot en met 101 en bijlagen VIII en IX van de
herziene richtlijn banken). Om deze maatregelen te mogen
toepassen dienen banken en beleggingsondernemingen te
beschikken over adequate risicomanagementprocessen. Zij
kunnen kiezen tussen benaderingen van een verschillende
mate van complexiteit. Onder de geavanceerde interne
modellenmethode hebben banken en beleggingsondernemingen de vrijheid om binnen een beperkt aantal randvoorwaarden eigen inschattingen te maken van het effect
van het gebruik van kredietrisicobeperkende maatregelen.
In het securitisatieraamwerk wordt, naast de voorwaarde
voor de erkenning van kredietrisico-overdracht, tevens beschreven welke solvabiliteitsvereisten gelden voor een
bank die risicoposities aanhoudt die na een securitisatie
zijn ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen in bepaalde tranches van een securitisatie, liquiditeitsfaciliteiten aan
securitisatie of derivatencontracten in het kader van een
securitisatie. De solvabiliteitsvereisten zijn hoofdzakelijk
gebaseerd op externe kredietbeoordelingen (ratings) die
worden afgegeven door externe kredietbeoordelingsbureau’s. Voor securitisatieposities zonder externe kredietbeoordeling kent het securitisatieraamwerk ook specifieke
methoden voor de bepaling van de solvabiliteitseisen. De
op kredietbeoordelingen gebaseerde methode zal naar
verwachting het meeste worden gebruikt.
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Marktrisico
Artikel 75, onderdelen b en c, van de herziene richtlijn banken schrijft solvabiliteitsvereisten voor het marktrisico voor.
Op grond van onderdeel b van dat artikel moet solvabiliteit
worden aangehouden voor het positierisico, het afwikkelingsrisico en het tegenpartijrisico met betrekking tot de
handelsportefeuille. Ook voor grote postenrisico’s dient solvabiliteit aangehouden te worden indien de limieten, die zijn
voorgeschreven in de artikelen 111 tot en met 117 van de
herziene richtlijn banken, worden overschreden. Onderdeel
c van dat artikel schrijft solvabiliteit voor ter dekking van het
valutarisico en het grondstoffenrisico met betrekking tot het
gehele bedrijf.
De solvabiliteitseisen zelf zijn opgenomen in de artikelen
106 tot en met 118 van de herziene richtlijn banken en 18,
19 en 28 tot en met 32 en de bijlagen I tot en met VI van de
herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. De bijlagen I, II en
VI bevatten de solvabiliteitseisen die zijn genoemd in artikel
75, onderdeel b, van de herziene richtlijn banken: bijlage I
voor het positierisico met betrekking tot de handelsportefeuille, bijlage II voor het afwikkelings- en tegenpartijrisico
met betrekking tot de handelsportefeuille en bijlage VI voor
het grote postenrisico. In de bijlagen III (valutarisico met
betrekking tot het gehele bedrijf) en IV (grondstoffenrisico
met betrekking tot het gehele bedrijf) zijn de berekeningsmethoden voor de solvabiliteitseisen, bedoeld in artikel 75,
onderdeel c, van de herziene richtlijn banken neergelegd.
Bijlage V geeft, net als voor de herschikking, de mogelijkheid om in plaats van de berekeningsmethoden ten aanzien van het positierisico, het valutarisico en het grondstoffenrisico, onder bepaalde voorwaarden interne modellen te
gebruiken.
De de minimis bepaling is in de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid behouden gebleven (artikel 20, tweede lid).
Deze bepaling komt er kortweg op neer dat financiële ondernemingen met slechts een kleine handelsportefeuille de
solvabiliteitvereisten voor het marktrisico mogen uitrekenen
conform de methoden die zijn voorgeschreven voor het
kredietrisico. Een onderneming dient de afweging of zij de
de minimis bepaling zal toepassen zelf te maken. Voor financiële ondernemingen met een zowel in absolute als relatieve zin te verwaarlozen handelsportefeuille is het toepassen van de berekening voor het kredietrisico uit het
oogpunt van administratieve lasten gunstiger.
Operationeel risico
Operationeel risico (artikel 75, onderdeel d, jo. 102 tot en
met 105 en bijlage X van de herziene richtlijn banken) is
het risico dat als gevolg van tekortschietende of falende interne procedures en systemen (zoals menselijk gedrag en
IT-systemen), of als gevolg van externe gebeurtenissen
(zoals juridische risico’s, brandschade) een verlies ontstaat
bij een financiële onderneming. Het operationeel risico is
het afgelopen decennium toegenomen als gevolg van automatisering en de toegenomen diversiteit en complexiteit
van financiële producten. Voor operationeel risico worden
in de herziene richtlijn banken een basisindicatorbenadering (artikel 103 van de herziene richtlijn banken), een
standaardbenadering (artikel 104 van de herziene richtlijn
banken), en de geavanceerde benadering (artikel 105 van
de herziene richtlijn banken) onderscheiden. Net als voor
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het kredietrisico is een partiële benadering – zij het onder
striktere voorwaarden – toegestaan. De basisindicatorbenadering is de meest eenvoudige benadering waarbij het
operationeel risico op basis van een vaststaande indicator
wordt berekend. De standaardbenadering is risicogevoeliger aangezien per business-line een indicator van toepassing is.
Onder de geavanceerde benadering maken financiële ondernemingen gebruik van hun eigen methode/model voor
het vaststellen van de solvabiliteitseis voor het operationeel
risico. Aan het gebruik van een eigen model worden strikte
eisen gesteld. De geavanceerde benadering zal naar verwachting daarom alleen door de grootste, internationaal
opererende banken worden gebruikt.
Voor Nederlandse beleggingsondernemingen vormt het
vereiste voor het operationeel risico een belangrijk onderdeel van de herziene richtlijn banken. Beleggingsondernemingen hebben namelijk niet of nauwelijks te maken met
kredietrisico, maar zouden onder de herziene richtlijn banken wel met een aanzienlijke toename van de operationeel
risico-eis te maken krijgen. In de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid wordt geregeld dat beleggingsondernemingen die niet direct met banken concurreren en overwegend
voor eigen rekening en risico handelen geen solvabiliteit
hoeven aan te houden voor operationeel risico (artikel 20,
tweede tot en met vierde lid, van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid) en de huidige op de uitgaven gebaseerde vaste kosteneis (artikel 21 van de herziene richtlijn
kapitaaltoereikendheid) kunnen blijven toepassen. Voor de
Nederlandse beleggingsondernemingen die het hier betreft
betekent dit dat de vereiste solvabiliteit minder bedraagt
dan onder volledige gelijkstelling met kredietinstellingen.
Pijler 2
De tweede pijler bevat de eigen beoordeling door de bank
of beleggingsonderneming van de toereikendheid van het
kapitaal in relatie tot het risicoprofiel van de desbetreffende
onderneming, de beoordeling door de toezichthouder (“supervisory review”) alsmede de mogelijkheid van de toezichthouder om eventueel maatregelen te treffen. Bovendien zijn in deze pijler het renterisico en concentratierisico
vervat. De eisen van pijler 2 zijn opgenomen in de artikelen
125 tot en met 144 en bijlage XI van de herziene richtlijn
banken, die in de artikelen 2, tweede lid, en 37 van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid van overeenkomstige
toepassing worden verklaard op beleggingsondernemingen.
In concreto verlangt de tweede pijler dat ondernemingen
hun risicomanagementstrategieën solide, alomvattend en
doeltreffend vormgeven en dat sprake moet zijn van procedures op basis waarvan kan worden nagegaan of het economisch kapitaal nog aansluit bij huidige en mogelijke toekomstige risico’s. Genoemde strategieën dienen regelmatig
tegen het licht gehouden te worden waarbij eventuele hiaten dienen te worden gedicht.
Op het proces en de toereikendheid van de buffers van de
financiële ondernemingen zal door de toezichthouders
worden toegezien, waarbij ook externe factoren zoals economische ontwikkelingen in ogenschouw kunnen worden
genomen. De frequentie van de evaluatie door de toezichthouder is mede afhankelijk van de grootte en complexiteit
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van een bank of beleggingsonderneming. Wanneer bij evaluatie door de toezichthouder wordt vastgesteld dat het risicobeheer niet toereikend is, kunnen door de toezichthouder
additionele eisen worden gesteld. Overigens ligt het voor
de hand dat de toezichthouder ernaar zal streven om in
voorkomende gevallen in een vroeg stadium en in goed
overleg bij te sturen. Bovendien kan bij het vaststellen van
eventuele additionele solvabiliteitsvereisten uit hoofde van
pijler 2 rekening worden gehouden met eventuele diversificatie-effecten.
Pijler 3
De derde pijler bevat publicatievereisten voor banken en
beleggingsondernemingen. De idee is dat een ieder dankzij
betere transparantie ook een beter inzicht kan krijgen in de
risicoprofielen, het risicomanagement en de toereikendheid
van de solvabiliteit en dat openbaarheid van informatie
aanzet tot prudent beleid en adequaat risicomanagement.
Pijler 3 sluit zoveel mogelijk aan bij internationaal overeengekomen verslaggevingstandaarden (IAS/IFRS), met name
IFRS 7 ten aanzien van de openbaarmakingsvereisten over
financiële instrumenten. Pijler 3 is geregeld in de artikelen
145 tot en met 149 en bijlage XI van de herziene richtlijn
banken en artikel 39 van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid.
Verstrekking van informatie door banken en beleggingsondernemingen aan marktpartijen bevordert de marktdiscipline. De wetenschap dat de financiële positie openbaargemaakt moet worden, biedt immers een prikkel om de financiële soliditeit op orde te brengen. Ondernemingen dienen
minimaal jaarlijks in algemene termen openheid van zaken
te betrachten inzake risicomanagementstrategieën, toepassingsgebied, eigen vermogen positie, solvabiliteitsratio,
kredietrisico, operationeel risico, enzovoort. Indien hiertoe
vanuit bijvoorbeeld concurrentieoverwegingen of geheimhoudingsplicht aanleiding is, kan in overleg met de toezichthouder op bepaalde punten van de transparantievereisten worden afgeweken. In beginsel dient alle informatie
tezamen op één locatie/via één medium toegankelijk te zijn,
bijvoorbeeld een digitaal jaarverslag via internet, en niet
verspreid over meerdere media.
Geconsolideerd toezicht
Binnen de EU opereren financiële groepen steeds meer
grensoverschrijdend. Sommige groepen hebben alleen al
binnen de EU met meer dan twintig prudentiële toezichthouders te maken. In het kader van de herziening van de
richtlijn banken en de richtlijn kapitaaltoereikendheid is,
vanwege de administratieve lasten die dubbel toezicht met
zich brengt, gekozen voor een uitbreiding van het bestaande concept van de geconsolideerde toezichthouder. Geconsolideerd toezicht houdt onder meer in dat buitenlandse
activiteiten worden meegenomen in de periodieke rapportages aan de toezichthoudende instantie in het land van de
zetel. Deze geconsolideerde toezichthouder verricht zonodig onderzoeken bij buitenlandse vestigingen om na te
gaan of aan de toezichteisen wordt voldaan.
Verder coördineert de geconsolideerde toezichthouder het
toezicht om dubbel toezicht zoveel mogelijk te vermijden.
De belangrijkste aanvulling van de herziene richtlijn banken
en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid op de huidi-
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ge afspraken is het voorstel om toezichthoudende instanties na aanvraag door een onderneming om goedkeuring
van haar interne modellen voor het kredietrisico en het operationeel risico, zes maanden de tijd te geven om gezamenlijk een oordeel te vellen over deze aanvraag. Wanneer
de toezichthoudende instanties er binnen zes maanden na
ontvangst van de volledige aanvraag niet in slagen een beslissing over de goedkeuring van de interne modellen te
nemen, is de toezichthouder die het toezicht op geconsolideerde basis uitoefent, bevoegd om de knoop door te hakken. De toezichthouder neemt bij het nemen van de beslissing de standpunten en voorbehouden van de betrokken
toezichthoudende instanties in aanmerking. De beslissing
bevat alle gronden waarop de beslissing berust en wordt
aan de desbetreffende financiële onderneming meegedeeld.
De toezichthouder die toezicht houdt op geconsolideerde
basis coördineert bovendien de informatievoorziening aan
de andere betrokken toezichthoudende instanties over financiële ondernemingen die in het geconsolideerd toezicht
zijn betrokken. Voor financiële ondernemingen die in meerdere lidstaten actief zijn, betekent de uitbreiding van het
concept van de geconsolideerde toezichthouder op EUniveau een administratieve lastenverlichting.
Nationale discreties
Ondanks de beoogde convergentie van solvabiliteitseisen,
laat het Bazel 2 akkoord veel ruimte voor interpretatie. In
de herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid is de interpretatieruimte beperkter, maar
zij bevatten desondanks (onderdelen van) artikelen waarin
ruimte wordt gelaten voor nationale interpretatie (zogenaamde nationale discreties). Een aantal discreties houdt
verband met het moment van de implementatie van de herziene richtlijnen. Deze zijn alleen in de overgangsperiode
tot 2008 van belang. Bovendien is afgesproken dat de EUtoezichthouders jaarlijks zullen rapporteren over de convergentie van de dagelijkse toezichtpraktijk. Informatieverstrekking door de toezichthouder
Uit overwegingen van gelijk speelveld, transparantie, maar
vooral stroomlijning en convergentie van het toezicht in de
EU, is verder bepaald dat naast de banken en beleggingsondernemingen ook de toezichthouders, liefst via de gezamenlijke internetpagina van CEBS, transparantie betrachten over onder andere wettelijke bepalingen en algemene
nationale richtlijnen op prudentieel terrein, de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van nationale discreties uit Europese richtlijnen, de algemene criteria en methodieken op basis waarvan de evaluatie (“supervisory review”) wordt uitgevoerd, en geaggregeerde statistische gegevens over de
voornaamste aspecten van de tenuitvoerlegging van de
prudentiële regels in elke lidstaat. Dit is geregeld in artikel
144 van de herziene richtlijn banken dat krachtens de artikelen 2, tweede lid, en 37 van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid van overeenkomstige toepassing is op beleggingsondernemingen.
Modernisering van de behandeling van posten uit de handelsportefeuille
Evenals de portefeuilles uit niet-handelsportefeuille (langlopende activa) dienen ook de portefeuilles uit de handels-
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portefeuille (kortlopende activa) van banken en beleggingsondernemingen onder risicogeoriënteerd toezicht te
vallen. Bovendien waren voor de behandeling van de handelsportefeuille in ieder geval herzieningen nodig voor de
behandeling van nieuwe, complexe financiële instrumenten.
Belangrijke aspecten van deze aanpassing betreffen onder
meer de behandeling van kredietderivaten, een gewijzigde
maatstaf voor het risico verbonden aan verhandelde financiële instrumenten (met name onderhands verhandelde derivaten en zogenaamde repo’s, waarbij sprake is van contante aankoop van effecten door partij A bij partij B en een
gelijktijdige verkoop op termijn van dezelfde effecten door
partij B aan partij A) en het modelleren van marktrisicomodellen. Over de aanpassing van de definitie van “handelsportefeuille” heeft het Bazels Comité in juli 2005 overeenstemming bereikt. Deze aanpassingen zijn zoveel mogelijk
één op één opgenomen in de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid.
Prudentiële filters
Het wetsvoorstel sluit zo veel mogelijk aan bij de internationale standaarden voor de jaarrekening (IAS/IFRS). Zo
wordt bewerkstelligd dat banken en beleggingsondernemingen voor de jaarrekening ten behoeve van aandeelhouders en voor de prudentiële regels ten behoeve van de toezichthouder dezelfde regels kunnen gebruiken. Dit wordt
wel “éénsporige verslaggeving” genoemd. Desondanks kan
het wenselijk zijn op onderdelen af te wijken van de regels
voor de jaarrekening. Deze afwijkingen van éénsporige
verslaggeving worden prudentiële filters genoemd. Prudentiële filters voorkomen dat vermogensbestanddelen die
daartoe ongeschikt zijn als aanwezige solvabiliteit worden
meegeteld of bewerkstelligen dat alle posten die in de berekening van de vereiste solvabiliteit moeten worden meegeteld ook daadwerkelijk worden meegeteld. Ingevolge artikel 150, eerste lid, onderdeel h, van de herziene richtlijn
banken kan CEBS aan de Europese Commissie advies uitbrengen ten aanzien van prudentiële filters. Zodra zij door
de Raad van de Europese Unie via een comitologieprocedure zijn vastgesteld, maken de prudentiële filters onderdeel uit van Europese regelgeving. Vervolgens moeten zij
in nationale regelgeving worden omgezet door de lidstaten.
Indien nodig zullen de reeds in het Besluit prudentiële regels Wft opgenomen prudentiële filters hieraan worden
aangepast.
Implementatiedatum
Er is voor een getrapte implementatie van de herziene
richtlijnen gekozen. Dit is conform het door het Bazels Comité gesloten kapitaalakkoord. Getrapte implementatie was
volgens het Bazels Comité nodig omdat grote banken meer
tijd nodig bleken te hebben voor de opstelling en validatie
van de geavanceerde interne modellen dan aanvankelijk
abusievelijk door het Bazels Comité was verwacht, waardoor implementatie per 2007 voor de banken die geavanceerde modellen wensen toe te passen te ambitieus was.
De getrapte implementatie houdt in dat de basis- en standaardmethoden, alsook de eenvoudige interne modellenmethode per 1 januari 2007 moeten worden toegepast en
de geavanceerde interne methoden per 1 januari 2008.
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Daarnaast kunnen instellingen voor de eerder beschreven
partiële benadering kiezen. Omdat de implementatiedatum
van Bazel 2 al een aantal keren is verschoven en omdat de
ondernemingen die de standaardmethode of de eenvoudige interne modellen methode tijdig klaar hebben voor de
aanvankelijke implementatiedatum, de aanzienlijke investeringen snel willen terugverdienen, is voor getrapte implementatie van de herziene richtlijnen gekozen in plaats van
algeheel uitstel tot 1 januari 2008.
4. Bedrijfseffecten en administratieve lasten […]
5. Ingewonnen adviezen
Zowel het Bazels Comité als de Europese Commissie hebben de sector en andere belangengroepen veelvuldig geconsulteerd. Het ministerie van Financiën heeft ten tijde
van de opstelling van de herziene richtlijnen contact gehad
met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de
Raad van de Effectenbranche (REB). Ook met een aantal
andere organisaties is tijdens de richtlijnonderhandelingen
contact gezocht, maar van deze organisaties is geen reactie ontvangen.
Het wetsvoorstel is in nauw overleg met DNB voorbereid.
Zij is, mede vanwege haar expertise en kennis van het Bazel 2 akkoord, in een vroegtijdig stadium betrokken bij de
conceptteksten. Hierover is meermaals overleg gevoerd.
De nuttige opmerkingen van DNB ten aanzien van de verschillende concepten zijn zo goed mogelijk verwerkt.
Bovendien is de sector, nadat de herziene richtlijnen waren
aangenomen, formeel geconsulteerd over dit wetsvoorstel.
Van de NVB zijn opmerkingen ontvangen. Haar opmerkingen hadden voor een belangrijk deel betrekking op de gevolgen voor het bedrijfsleven en de administratieve lasten.
Zij benadrukt dat, hoewel het wetsvoorstel leidt tot een
aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten, zij
wel degelijk het nut ervan inziet vanwege de positieve impuls die ervan uitgaat op het portefeuille- en risicomanagement van banken. Hoewel de NVB erop wijst dat de
aannames die zijn gedaan in de administratieve lastenberekening niet voor haar rekening komen en dat zij deze
daarom niet zonder meer kan onderschrijven, geven haar
opmerkingen geen aanleiding de aannames te wijzigen.
Mocht in de nadere uitwerking van de regels in lagere regelgeving blijken dat bepaalde aannames ten onrechte zijn
gedaan, dan zal dit tot uiting worden gebracht in de administratieve lastenparagraaf van de desbetreffende lagere regelgeving. Daarnaast heeft de NVB in haar reactie nuttige
(tekst-) suggesties gedaan. Waar mogelijk zijn deze overgenomen of is de toelichting ten aanzien van deze punten
verhelderd.
Het wetsvoorstel is voorgelegd aan het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving (MVR) voor de bedrijfseffectentoets en
aan het Ministerie van Justitie voor de wetgevingstoets. Het
MVR heeft geen aanleiding gezien de bedrijfseffectentoets
uit te voeren omdat het wetsvoorstel een richtlijnimplementatie betreft en niet verder gaat dan de herziene richtlijnen.
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De opmerkingen die in het kader van de wetgevingstoets
zijn gemaakt, zijn in het wetsvoorstel overgenomen.
Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal). Actal adviseerde het wetsvoorstel in te dienen, nadat met een aantal
punten rekening is gehouden. Ten eerste oordeelde Actal
positief over het feit dat, hoewel het wetsvoorstel administratieve lasten veroorzaakt, bij de implementatie van de
herziene richtlijnen geen aanvullende eisen zijn gesteld en
is gekozen voor de minst belastende alternatieven. Het adviseerde ook bij de uitwerking van de lagere regelgeving te
kiezen voor de minst belastende alternatieven. Gelet op de
kabinetsdoelstelling om de administratieve lastendruk met
een kwart te verlagen, zal hiermee rekening worden gehouden.
Ten tweede adviseerde Actal ook de indirecte administratieve lasten als gevolg van het wetsvoorstel voor andere
ondernemingen dan beleggingsondernemingen en kredietinstellingen in beeld te brengen. Aangenomen wordt dat
gedoeld wordt op de lasten die worden gemaakt door ondernemingen die als wederpartij ter verkrijging van bijvoorbeeld een krediet informatie over hun kredietwaardigheid
moeten verstrekken. Ook nu al moeten wederpartijen informatie verstrekken, ongeacht of de beleggingsonderneming of kredietinstelling interne modellen gebruikt of niet.
De beleggingsonderneming of kredietinstelling heeft deze
informatie nodig in de normale uitoefening van haar bedrijf,
niet ter voldoening aan informatieplichten die krachtens onderhavig wetsvoorstel op haar rusten. Het wetsvoorstel
heeft naar verwachting dan ook geen gevolgen voor deze
indirecte lasten.
Ten derde adviseerde Actal bindend vast te leggen dat zowel DNB als beleggingsondernemingen en kredietinstellingen de Nederlandse XBRL-taxonomie voor rapportages
gaan gebruiken omdat dit de administratieve lasten doet
dalen. Indien de administratieve lasten voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen door het gebruik van
XBRL inderdaad zouden afnemen, dan lijkt een bindend
voorschrift niet nodig. Deze ondernemingen zullen dan
vanzelf tot toepassing van XBRL overgaan. Dat XBRL tot
een administratieve lastenbesparing zal leiden, staat echter
niet zonder meer vast. De volledige invoering ervan in de
administratiesystemen van beleggingsondernemingen en
kredietinstellingen vergt een grote inspanning met navenante kosten. Zodra een administratiesysteem economisch
is afgeschreven, zal XBRL waarschijnlijk een aantrekkelijke
optie zijn. Dit blijkt uit overleg met de sector, die op dit moment nog terughoudend is over een overstap op XBRL.
Een bindend voorschrift zou daarom niet bijdragen aan de
kabinetsdoelstelling de administratieve lasten met een
kwart te verminderen. Overigens zal het gebruik van XBRL
niet worden belemmerd. DNB heeft aangegeven dit te zullen accommoderen als beleggingsondernemingen en kredietinstellingen XBRL willen toepassen. Het rapportagesysteem e-Line DNB kan dan geschikt gemaakt worden voor
het gebruik van XBRL.
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Invoerings- en aanpassingswet Wft kamerstuk 30.658, nr. 3
1. Algemeen
Dit wetsvoorstel regelt de invoering van de Wet op het financieel toezicht (hierna ook: Wft), de daarmee samenhangende intrekking van de Wet financiële dienstverlening
(Wfd), de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in
effectenuitgevende instellingen (Wmz), de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), de Wet toezicht effectenverkeer
1995 (Wte 1995), de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk
1992), de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
(Wtn) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv
1993), alsmede de noodzakelijke aanpassing van andere
wetten.
Dit wetsvoorstel is aangekondigd in de toelichting op de
vierde nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende
regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop.36
De overgang van het bestaande recht op het terrein van
het financieel toezicht naar het nieuwe wettelijke kader van
de Wet op het financieel toezicht dient zorgvuldig te gebeuren. Om dit te bewerkstelligen, wordt in dit wetsvoorstel,
globaal aangeduid, het volgende geregeld:
– Het treffen van flankerende maatregelen ten einde de
nadelige gevolgen van de overgang naar de Wft voor
betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Dergelijke
overgangsmaatregelen zijn in Hoofdstuk 1 van het
wetsvoorstel opgenomen.
– Het aanpassen van andere wetten aan de Wft. Deze
aanpassingsbepalingen zijn opgenomen in Hoofdstuk 2
van het wetsvoorstel.
– Het intrekken van de huidige financiële toezichtwetten
en het opnemen van grondslagen voor een koninklijk
besluit om de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel en
de Wft te regelen. Deze slotbepalingen staan in Hoofdstuk 3 van het wetsvoorstel.
2. Overgangsmaatregelen
Uitgangspunt is invoering van de Wft volgens de hoofdregel
van onmiddellijke werking. De Wft is dus niet alleen van
toepassing op hetgeen na zijn inwerkingtreding voorvalt,
maar ook op de bestaande rechtsposities en verhoudingen. Wel wordt aan ten tijde van de invoering van
de Wft niet-uitgewerkte overgangsmaatregelen eerbiedigende werking toegekend. Zo zijn bijvoorbeeld in de artikelen 34 en 35 de overgangsmaatregelen in verband met de
laatste wijziging van de Wtb overgenomen. Deze overgangsmaatregelen zijn mogelijk nog relevant na inwerkingtreding van de Wft. In onderhavig wetsvoorstel wordt een
groot aantal overgangsmaatregelen voorgesteld om de invoering van het nieuwe wettelijk kader zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank
(DNB) gevraagd om in de uitvoeringspraktijk zonodig te anticiperen op het nieuwe wettelijke stelsel.
2.1 Vergunningen
Vergunningen die zijn verleend op grond van de huidige
36

Kamerstuk 29.708, nr. 19, p. 293.
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wetgeving en waarvoor tevens een vergunninggrondslag in
de Wft is opgenomen, blijven onder de Wft geldig op basis
van specifieke overgangsmaatregelen. Hoofdregel is derhalve dat vergunningen die onder de huidige wetgeving zijn
verleend en die ook na inwerkingtreding van de Wft vereist
zijn om niet in strijd te handelen met een verbod in die wet,
zonder tussenkomst van de vergunninghouder of vergunningverlener van rechtswege in stand blijven. Deze vergunningbesluiten worden voorzien van een nieuwe grondslag onder de Wft. Dit betekent dat het besluit wordt “omgehangen”, inclusief de eventueel aan dat besluit verbonden voorschriften en gestelde beperkingen. Intrekking of
wijziging van het vergunningbesluit, al dan niet op verzoek
van de begunstigde, na de inwerkingtreding van de Wft
vindt plaats onder het nieuwe regime.
2.2 Ontheffingen
In de Wft wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde
“zware” ontheffingen en “lichte” ontheffingen. Zware ontheffingen houden een ontheffing van een verbod in, lichte ontheffingen een ontheffing van bepaalde vergunningvereisten
en – voor het merendeel – regels die gelden in het kader
van het lopende toezicht.37
Bij zware ontheffingen geldt hetzelfde als hierboven beschreven bij de vergunningen: deze worden voorzien van
een nieuwe grondslag waardoor ze van rechtswege in
stand blijven. De grondslagen voor deze ontheffingen in de
huidige wetgeving komen overeen met de Wft-grondslagen
voor zware ontheffingen. De aan deze (zware) ontheffingen
verbonden voorschriften en gestelde beperkingen blijven
ook in stand.
Ontheffingen verleend onder de huidige wetgeving, die onder de Wft gelden als lichte ontheffingen, blijven onverkort
in stand voorzover de Wft in een ontheffingsgrondslag
voorziet. Tussen de ontheffingsgrondslagen in de huidige
wetgeving zitten echter onnodige en belemmerende verschillen die door de met de Wft beoogde harmonisatie en
stroomlijning worden weggenomen. Zo kennen de Wtb (artikel 12, vierde lid), de Wte 1995 (artikel 11, vierde lid) en
de Wfd (artikel 18, eerste lid) vrij ruime ontheffingsmogelijkheden. De Wft handhaaft deze ruime (lichte) ontheffingsmogelijkheden niet. Aan de hand van ervaringen uit de
toezichtpraktijk is de ontheffingsbevoegdheid in de Wft beperkt tot bepalingen waarvan het noodzakelijk wordt geacht
dat ontheffing kan worden verleend. Zo vervallen de ontheffingsmogelijkheden met betrekking tot de deskundigheid en
betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepalers, het waarborgen van adequaat toezicht en het effectentypisch gedragstoezicht. Voor gevallen waar ontheffing niet passend
of nodig zou zijn, bestaat dus de bevoegdheid niet om een
ontheffing te verlenen. Met deze gerichte inzet van de ontheffingsbevoegdheid worden de transparantie van de toepasselijke regels en de rechtsgelijkheid vergroot. Aangezien de ontheffingsgrondslagen die onder de Wft niet meer
terugkomen in de toezichtspraktijk niet of nauwelijks door
de toezichthouders werden gebruikt, zijn de gevolgen voor
37

Zie Kamerstuk 29.708, nr. 20, p. 32-34.
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de betrokken financiële ondernemingen gering.
Voor financiële ondernemingen die op grond van de huidige regelgeving beschikken over een lichte ontheffing waarvoor de Wft geen mogelijkheid meer biedt, geldt een overgangsregime van één jaar vanaf het tijdtip van inwerkingtreding van de Wft. Binnen dat jaar zal de desbetreffende
instelling ervoor moeten zorgen dat wordt voldaan aan de
materiële (Wft-) bepalingen, waarvoor de ontheffing op basis van de huidige wetgeving geldt. Naast het juridische
kader hiervoor, dat is opgenomen in de artikelen 27, 38, 49
en 65, is het uiteraard van belang dat deze overgang door
de toezichthouders goed wordt begeleid.
De mogelijkheden van DNB en de AFM voor het verbinden
van voorschriften aan lichte ontheffingen, worden in de Wft
beperkt. Op basis van de huidige wetgeving kan de toezichthouder zelf bepalen welke voorschriften er aan een
(lichte) ontheffing worden verbonden. Hierdoor kan door de
toezichthouder een alternatief normenkader worden gecreeerd waarop vervolgens door hem toezicht wordt gehouden. Om deze reden is in artikel 1:84, tweede lid, van de
Wft bepaald dat uitsluitend bij ministeriële regeling vastgestelde voorschriften aan een lichte ontheffing kunnen worden verbonden. Dit is in lijn met de (kleine38) Trias-gedachte en doet meer recht aan de transparantie van de toezichtpraktijk en de rechtszekerheid voor de sector.
De aan bestaande (lichte) ontheffingen verbonden voorschriften maken onderdeel uit van het ontheffingsbesluit en
blijven dus van kracht onder de Wft. Door middel van een
verzoek aan de toezichthouder tot schrapping van de aan
het ontheffingsbesluit verbonden voorschriften, kan het ontheffingsbesluit geheel aan de Wft worden aangepast, er
van uitgaande dat er geen voorschriften bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Uiteraard is het daarbij van belang
dat de aanvrager steeds voldoet aan de onder de Wft geldende ontheffingsgronden. Als dit het geval is, is er geen
reden voor de toezichthouder om het verzoek niet te honoreren. Als dit anders is, dient dat in elk geval duidelijk te
worden gemotiveerd in het besluit. Een dergelijke aanvraag
(waarbij wordt voldaan aan de Wft-ontheffingsgrondslagen)
kan in geen geval leiden tot intrekking van die ontheffing.
2.3 Handhavingsbesluiten
In het kader van de aanwending van handhavingsinstrumenten zijn – voorzover in dit kader relevant – twee categorieën te onderscheiden:
i) voor de inwerkingtreding van de Wft opgelegde maatregelen (bijvoorbeeld aanwijzingen, lasten onder dwangsom,
boetes en benoemingen van (stille) curatoren); en
ii. na de inwerkingtreding van de Wft op te leggen lasten
onder dwangsom en bestuurlijke boetes alsmede het geven
van een aanwijzing en het benoemen van een curator ter
zake van overtreding van de oude wetgeving.
Beoogd wordt dat ten aanzien van beide categorieën het
“oude” recht op “oude” situaties wordt toegepast en dat
vóór de inwerkingtreding van de wet in gang gezette pro38

In de literatuur wordt de Trias politica (scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) ook wel
doorgetrokken naar een lager niveau. Deze kleine Trias ziet
dan op de scheiding van machten binnen een afzonderlijk orgaan.
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cedures, na inwerkingtreding van de Wft kunnen worden
voortgezet. Te denken valt aan het benoemen – na de inwerkingtreding van de Wft – van een (stille) curator wegens
het onvoldoende uitvoering geven aan een aanwijzing gegeven op grond van oude wetgeving. Procedures die in
gang zijn gezet vóór inwerkingtreding van de Wft worden
op basis van de oude wetgeving voortgezet.
Daarnaast wordt voorgesteld de mogelijkheid op te nemen
om na inwerkingtreding van de Wft tot drie jaren na de dag
waarop de overtreding is begaan bestuurlijke boetes op te
leggen ter zake van overtreding van oude wetgeving. Met
het opnemen van deze bepaling wordt voorkomen dat de
vervanging van het huidige wettelijk kader door de Wft een
“generaal pardon” bewerkstelligt. De termijn van drie jaar
komt overeen met de termijn zoals die ook is opgenomen in
artikel 1:69 van de Wft voor het opleggen van een bestuurlijke boete. Ten aanzien van de naleving van een aantal
voorschriften, vooral rapportageverplichtingen, dient een effectief instrument voorhanden te zijn om de rapportages
daadwerkelijk te verkrijgen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is in dergelijke gevallen niet altijd voldoende;
met het opleggen van een last wordt zonodig een doorlopende financiële prikkel gecreëerd. De mogelijkheid tot het
opleggen van een last onder dwangsom is niet aan een
termijn gebonden.
Deze overgangsrechtelijke maatregel heeft geen cumulatie
met de termijn uit artikel 1:69 tot gevolg, er is dus geen
sprake van een vervaltermijn van zes jaren.
Indien het bedrag van de boete of dwangsom onder de Wft
hoger is dan het maximum zoals dat ten tijde van het plegen van het feit gold ingevolge een van de nu in te trekken
sectorale wetten, zijn de boetebedragen van die sectorale
wet van toepassing. Indien het bedrag van de boete of
dwangsom onder de Wft lager is dan het maximum zoals
dat ten tijde van het plegen van het feit gold ingevolge de
nu in te trekken sectorale wetten, zijn de boetebedragen
van de Wft van toepassing. Voor het overige blijft het recht
gelden zoals dat gold ten tijde van de overtreding.
Voorzover het gaat om de bestuurlijke boete is het uitgangspunt van artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht van toepassing. Dit houdt in dat bij verandering
in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de
voor de verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast.
Op inlichtingen die op basis van de oude regelgeving door
de toezichthouders zijn verkregen zijn de geheimhoudingsbepalingen van de Wft van toepassing.
2.4 Toezichtkosten
Het treffen van een overgangsrechtelijke voorziening voor
begrotingsgoedkeuring is niet nodig omdat artikel 1:13 van
de Wft verlangt dat de toezichthouder voor 1 december van
het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar een begroting
ter instemming aan de Minister van Financiën stuurt. De
goedkeuring die de Minister op grond van de huidige wet
heeft verleend, blijft gelden.
In de loop van een boekjaar kunnen positieve of negatieve
exploitatiesaldi ontstaan. Dergelijke verschillen ten aanzien
van de begrote toezichtkosten kunnen, op voorstel van de
toezichthouder, worden verrekend met de in rekening te
brengen toezichtkosten voor het daarop volgende jaar. Het
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is mogelijk dat er onder de werkingssfeer van de huidige
wetten een positief of negatief exploitatiesaldo bestaat.
Zowel op grond van de huidige wetten als op grond van de
Wft, kan dit saldo worden omgeslagen over de alsdan onder toezicht staande instellingen. Er wordt niet voorzien in
een overgangsmaatregel die regelt dat onder de huidige
wetgeving ontstane positieve of negatieve saldi enkel en alleen worden verrekend met de onder die wetten werkzame
(onder toezicht staande) financiële ondernemingen en onder de Wft ontstane saldi met onder de Wft (onder toezicht
staande) werkzame ondernemingen. De invoering van de
Wft leidt immers niet tot een wijziging ten aanzien van de
huidige verrekeningssystematiek van kosten. Verrekening
van een exploitatiesaldo zal volgens de bestaande kostensystematiek in het opvolgende jaar plaatsvinden.
2.5 Rapportageverplichtingen
Indien de Wft gedurende een lopend boekjaar in werking
treedt zal ten aanzien van de rapportageverplichtingen een
overgangsregeling worden getroffen. Inwerkingtreding gedurende het boekjaar heeft namelijk een gebroken boekjaar
tot gevolg. Ook wordt met een overgangsregeling voorkomen dat een aantal ondernemingen (banken en beleggingsondernemingen) in korte tijd tweemaal met een gewijzigd rapportagekader te maken krijgt. Een tweede nieuw
rapportagekader volgt uit de wet ter uitvoering van de herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. De implementatietermijn van deze richtlijnen is
op 31 december 2006 gesteld. Indien beide wetsvoorstellen
per 1 januari 2007 in werking treden, is geen overgangsbepaling nodig. Wanneer dit echter niet het geval is, zullen in
de algemene maatregel van bestuur die mede op grond
van artikel 2:98, vijfde en zesde lid, van de Wft tot stand
komt, overgangsmaatregelen worden opgenomen. Deze
maatregelen zullen er in resulteren dat financiële ondernemingen over heel 2006 volgens het huidige rapportagekader en dus met de “oude” staten aan hun rapportageverplichtingen kunnen voldoen. Het Wft-regime zal voor een
aantal financiële ondernemingen (beleggingsondernemingen) tot een lichtere rapportagelast leiden: kwartaalrapportages in plaats van maandelijkse rapportages. Tijdens de
informele consultatie van dit wetsvoorstel hebben de Raad
van de Effectenbranche en Euronext Amsterdam N.V. er op
aangedrongen dat een overgangsmaatregel er niet toe mag
leiden dat de lastenvermindering later wordt geëffectueerd.
Er is voor gekozen om na inwerkingtreding van de Wft de
lastenvermindering onmiddellijk door te voeren waardoor
de kwartaalrapportages aan de hand van de “oude” staten
kunnen worden verricht. Met ingang van het nieuwe rapportagejaar moeten Wft-staten worden gehanteerd. Dit zal
eveneens worden bewerkstelligd door bovengenoemde algemene maatregel van bestuur.
2.6 Juridische procedures
Het is mogelijk dat zich ten tijde van de omzetting van het
huidig wettelijk kader naar de Wft diverse juridische procedures voordoen. Gedacht kan worden aan het aanvragen
door een onderneming van bepaalde besluiten (bijvoorbeeld een verklaring van geen bezwaar, ontheffing of vergunning), en aan bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.
Aanvragen die voor de inwerkingtreding van de Wft worden
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gedaan maar waarop wordt besloten na inwerkingtreding
van de Wft worden beoordeeld naar Wft-regels, er is immers sprake van exclusieve werking. Met betrekking tot lopende procedures blijven de termijnen die onder het huidige recht gelden, van toepassing. Deze termijnen beginnen
dus niet opnieuw te lopen bij inwerkingtreding van de Wft.
De behandeling van bezwaar dient in beginsel te geschieden met inachtneming van alle feiten en omstandigheden
op dat moment.39 Het treffen van overgangsregels is derhalve niet nodig. Lopende (hoger)beroepsprocedures worden, na inwerkingtreding van de Wft, afgedaan op basis
van de huidige (oude) wetgeving. Dit volgt uit de rechterlijke ex tunc-toetsing (zie artikel 8:69 van de Awb). Ook hier
zijn geen overgangsmaatregelen nodig.
Ingevolge artikel 1:95 van de Wft is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg. Op grond van de huidige
wetgeving gelden deels nog de algemene relatieve competentieregels. Voor inwerkingtreding van de Wft aanhangige
maar nog niet ter zitting behandelde zaken worden afgehandeld door de op grond van de huidige wetten (relatief)
competente rechter. Ten aanzien van na inwerkingtreding
van de Wft ingestelde beroepen tegen besluiten genomen
op grond van de huidige wetten geldt de relatieve competentieregel van de Wft. Hiervoor is een overgangsmaatregel
opgenomen.
De Wft bevat een aantal samenwerkingsbepalingen (afdeling 1.3.1) voor de toezichthouders. De onmiddellijke werking van de Wft leidt hier niet noodzakelijkerwijs tot het treffen van overgangsmaatregelen. Evenmin bestaat aanleiding om met betrekking tot artikel 1:6p van de Wft een
overgangsbepaling op te nemen. Dit artikel gaat over
rechtshandelingen verricht in strijd met de Wft. Deze bepaling geldt daardoor voor rechtshandelingen die na inwerkingtreding van de Wft zijn verricht.
De aantastbaarheid van met de financiële toezichtwetgeving strijdige rechtshandelingen, die reeds voor de inwerkingtreding van de Wft zijn verricht, moet derhalve worden
beoordeeld aan de hand van het voor die inwerkingtreding
geldende recht.
2. Aanpassing van andere wetten
2.1 Algemeen
In de Wft wordt op een aantal terreinen het begrippenkader
van het financieel toezicht aangepast. Deze terminologie
dient ook te worden ingevoerd in verschillende wetten
waarin naar deze begrippen wordt verwezen. Dit wetsvoorstel verwezenlijkt dit door verwijzingen naar bestaande toezichtwetten te vervangen door verwijzingen naar de Wft en
door bepaalde terminologie aan te passen.
2.2 Wetten die door inwerkingtreding van de Wft zullen
vervallen
Met inwerkingtreding van de Wft zal een aantal wetten
worden ingetrokken. Dit zijn de Wfd, de Wmz, de Wtb, de
Wte 1995, de Wtk 1992, de Wtn, de Wtv 1993 en de Wet
van 6 december 1999, houdende bepalingen ter vrijwaring
39

Ex nunc-toetsing ingevolge artikel 7:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, Awb.

49

algemene delen memories van toelichting
van kredietinstellingen en andere financiële instellingen tegen aansprakelijkheid in verband met maatregelen die samenhangen met sluiting van betalings- en effectenafwikkelingssystemen op 31 december 1999 (Stb. 598). Daar waar
in wetgeving naar een van deze wetten wordt verwezen,
dient hiervoor een verwijzing naar de Wft in de plaats te
komen. In de aanpassingswet is ervoor gekozen om zo min
mogelijk naar specifieke artikelen te verwijzen.

king heeft op een financiële onderneming die in Nederland
is gevestigd, wordt er verwezen naar een financiële onderneming die een vergunning heeft om een bepaalde financiele activiteit in Nederland uit te oefenen. Wanneer dit niet
het geval is wordt er verwezen naar een financiële onderneming die ingevolge de Wft in Nederland haar bedrijf uit
mag oefenen. Dit ziet op de omzetting van artikel 52, tweede lid, van de Wtk 1992 .

2.3 Aanpassingen in verband met de fusie tussen DNB
en de PVK
Ingevolge de Fusiewet De Nederlandsche Bank N.V. en de
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
oefent DNB alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens enige wet aan de PVK zijn toegekend. DNB oefent deze taken onder eigen naam uit. De PVK heeft opgehouden
te bestaan. Daar waar in de wetgeving nog werd verwezen
naar de PVK wordt dit vervangen door DNB.

2.5 Definitie van gereglementeerde markt / effectenbeurs / markt in financiële instrumenten
In diverse wetten – niet zijnde financiële toezichtwetten –
wordt het begrip “beurs” of varianten daarvan gebruikt. In
de Wft wordt de term beurs in beginsel niet meer gebruikt.
In de Wft wordt gesproken van een gereglementeerde
markt in Nederland, een gereglementeerde markt (hieronder vallen derhalve ook de beurzen buiten Nederland) en
een markt in financiële instrumenten.
Het begrip “Euronext effectenbeurs Amsterdam” wordt gewijzigd in “gereglementeerde markt in Nederland” in de zin
van de Wft. Wanneer wordt gesproken van een “officiële
notering aan een in een lidstaat van de Europese Unie gelegen werkzame effectenbeurs” wordt dit gewijzigd in “een
gereglementeerde markt in de zin van de Wft”. Aangezien
de Wft slechts een regeling treft voor een gereglementeerde markt of een markt in financiële instrumenten in Nederland wordt, wanneer wordt gesproken over een dergelijke
markt buiten Nederland, nog verwezen naar de definitie
zoals deze onder de oude wetgeving bestond. Wanneer in
wetgeving werd gesproken over “een gereglementeerde effectenbeurs of markt” wordt dit gewijzigd in “een gereglementeerde markt in de zin van de Wft of een gereglementeerde effectenbeurs die gelegen of werkzaam is in een
staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie”. Indien
een markt in financiële instrumenten een erkenning heeft
van de Minister van Financiën is sprake van een gereglementeerde markt in Nederland. Indien een markt een vergunning heeft in een andere lidstaat is ook sprake van een
gereglementeerde markt. Wanneer wordt gesproken van
een “prijscourant van een beurs” wordt dit omgezet in een
markt in financiële instrumenten.
Een en ander wordt uitgebreid toegelicht in de artikelsgewijze toelichting van de Wft bij de definities van gereglementeerde markt, gereglementeerde markt in Nederland en
de markt in financiële instrumenten.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de verandering in
terminologie geen inhoudelijke wijziging met zich meebrengt.

2.4 Definitie van financiële onderneming
In veel wetten wordt naar een specifieke categorie financiele instellingen, zoals banken, verzekeraars et cetera verwezen. De Wft kent het verzamelbegrip “financiële onderneming”. Aangegeven wordt dat er sprake is van een financiële onderneming die ingevolge de Wft (een) bepaalde
dienst(en) mag aanbieden. Een voorbeeld is een financiële
onderneming die ingevolge de Wft het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen. Onder deze financiële ondernemingen vallen niet alleen ondernemingen die een vergunning
ingevolgde de Wft hebben, maar ook die ondernemingen
die vanuit het buitenland diensten in Nederland verrichten
of door middel van een bijkantoor activiteiten in Nederland
uitoefenen.
Wanneer in wetgeving expliciet wordt verwezen naar artikel
1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wtk 1992,
wordt nu de term “bank” opgenomen, onder verwijzing naar
artikel 1:1 Wft. Indien wordt verwezen naar artikel 1, eerste
lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wtk 1992, wordt in de
Wft de term elektronischgeldinstelling opgenomen. Het begrip kredietinstelling wordt gebruikt indien beide financiële
ondernemingen worden bedoeld. Dit onderscheid is gemaakt omdat niet alle bepalingen van toepassing zijn op
elektronischgeldinstellingen. Een voorbeeld is artikel 1 van
de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). In het eerste
lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wid wordt verwezen naar
een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
a, van de Wtk 1992. Hier zal in de Wft-terminologie dus
worden verwezen naar een financiële onderneming die ingevolge de Wft in Nederland het bedrijf van kredietinstelling
mag uitoefenen. In artikel 18, vijfde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer wordt gesproken van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
a, onder 1°, van de Wtk 1992. Dit zal na inwerkingtreding
van de Wft worden vervangen door een financiële onderneming die ingevolgde Wft in Nederland het bedrijf van
bank mag uitoefenen.
Tot slot wordt onderscheid gemaakt tussen financiële ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, financiële
ondernemingen die zijn gevestigd in een andere lidstaat en
financiële ondernemingen die zijn gevestigd in een staat
die geen lidstaat is. Wanneer een bepaling slechts betrek-

© R.E. Batten januari 2020

3. Marktconsultaties
Op 29 november 2005 is dit wetsvoorstel formeel ter consultatie aan belanghebbenden verstuurd en op de website
van het Ministerie van Financiën geplaatst.
Naast reacties van DNB en de AFM, zijn reacties ontvangen van de Nederlandsche Vereniging van Banken (NVB),
het Verbond van verzekeraars, de Dutch fund and asset
management association (Dufas), Euronext, de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK), de Federatie van
Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV), het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
(NIVRA), SBE, de Nederlandse Vereniging van Gevol-
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machtigde Assurantiebedrijven (NVGA), de Nederlandse
vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA) en de Raad van de Effectenbranche (REB).
Door de meeste partijen werd de wens geuit om het overgangsrecht met betrekking tot lichte ontheffingen te verduidelijken. Onduidelijkheid bestond over de vraag welke lichte ontheffingen komen te vervallen na inwerkingtreding van
de Wft. In de toelichting is op dit punt verduidelijking aangebracht.
Zowel de AFM, de NVB als Dufas gaven aan dat in dit
wetsvoorstel twee verwijzingstechnieken worden gebruikt
om bestaande rechtstoestanden (vergunningen, ontheffingen e.d.) te handhaven onder de Wft. In het ene geval
wordt verwezen naar de verbodsbepaling, in het andere
geval wordt verwezen naar de bepaling waarin de bevoegdheid van de toezichthouder is geregeld. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen is het wetsvoorstel
aangepast in de zin dat wordt verwezen naar de bepaling
waarin de bevoegdheid van de toezichthouder is geregeld.
De NVB en DNB gaven aan dat er een overgangsbepaling
zou moeten komen voor die financiële ondernemingen die
zich “bank” mogen noemen. In de Wft is een engere definitie van het begrip bank opgenomen dan in de Wtk 1992 het
geval is. In artikel 2:5 van de Wft is een zogenoemde “optin” bepaling opgenomen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
om vrijwillig een vergunning aan te vragen. Die ondernemingen die niet meer onder de definitie van bank vallen,
kunnen dus nog wel een vergunning aanvragen. In dit
wetsvoorstel is voor dit soort gevallen een overgangsbepaling opgenomen in artikel 57, tweede en derde lid.
Door de AFM en DNB werd opgemerkt dat niet duidelijk uit
het wetsvoorstel blijkt wat de gevolgen van inwerkingtreding van de Wft zijn voor het toezichtinstrumentarium en de
handhavingsbevoegdheden van de toezichthouder. In het
wetsvoorstel is in artikel 5 een overgangsbepaling opgenomen op grond waarvan de door de toezichthouder aangewezen personen toezicht kunnen houden op de naleving
van het oude recht.
Met betrekking tot de handhavingsbevoegdheden gaven de
AFM en DNB aan dat niet duidelijk is wat er gebeurt met
overtredingen die zijn begaan onder het oude recht en
waarvoor de toezichthouder reeds een procedure is gestart. Deze procedure moet op basis van het oude recht
doorgang vinden. Naast artikel 7 dat de mogelijkheid biedt
tot het opleggen van een bestuurlijke boete op basis van
overtreding van het oude recht, biedt artikel opgenomen
dat de toezichthouder de mogelijkheid biedt om een besluit
tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom te publiceren. De publicatie vindt plaats op
basis van het oude recht.
In de artikelen 9 tot en met 12 zijn bepalingen opgenomen
met betrekking tot de mogelijkheid voor de toezichthouder
om een aanwijzing te geven of een curator te benoemen
wegens overtreding van bepalingen van het oude recht.
Tot slot zijn in paragraaf 2.4 een tweetal bepalingen opgenomen met betrekking tot geheimhouding en publicatiemogelijkheden.
Naar aanleiding van de constatering van de NVB, het Verbond, de REB, Euronext, de AFM en DNB dat overgangsrecht met betrekking tot de notificatieprocedure ontbrak,
zijn overgangsrechtelijke bepalingen in het wetsvoorstel
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opgenomen. 40 Een notificatie die op basis van het oude
recht is gedaan, blijft na inwerkingtreding van de Wft onverkort van toepassing.
De NVB heeft aandacht gevraagd voor lopende procedures, zoals de aanvraag van een vergunning, ontheffing of
de goedkeuring van een prospectus. Op lopende aanvraagprocedures blijven de termijnen die onder het oude
recht golden, na inwerkingtreding van de Wft van toepassing.
Verder wordt in de reactie van de AFM, de NVB en het
Verbond aandacht gevraagd voor de kosten die moeten
worden gemaakt wanneer de Wft op 1 juli 2006 in werking
zou treden. Indien de Wft gedurende het jaar in werking
treedt, zullen in de onderliggende maatregel van bestuur
waarin de kostenregeling is opgenomen, overgangsmaatregelen worden getroffen.
De AFM, Dufas, de NVB en DNB hebben aangegeven dat
niet duidelijk is waar het overgangsrecht wordt geregeld
met betrekking tot lagere regelgeving. Deze overgangsbepalingen zullen worden opgenomen in de desbetreffende
algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling.
De AFM heeft aangegeven dat het overgangsrecht met betrekking tot niet-icbe’s, dat is opgenomen in de Wet van 16
juli 2005 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en richtlijn
2001/108/EG van 21 januari 2002,41 ook zou moeten worden opgenomen in dit wetsvoorstel. Zie thans de artikelen
34 en 35 van het wetsvoorstel.
Tot slot heeft de AFM een vraag gesteld met betrekking tot
de H1-H8 systematiek van de Nadere Regeling Wte 1995.
In artikel 7, eerste lid, van de Wte 1995 wordt verwezen
naar acht beleggingsdiensten. In het corresponderende artikel in de Wft wordt slechts gesproken van vier beleggingsdiensten. In de toelichting bij artikel 44 is hierop een
nadere uitleg gegeven.
4. Administratieve lasten
In dit wetsvoorstel wordt een groot aantal overgangsmaatregelen getroffen om de invoering van het nieuwe wettelijk
kader zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen. Bestaande vergunningen e.d. worden van rechtswege “geprolongeerd”. Op deze wijze worden er geen administratieve
lasten veroorzaakt: niet voor ondernemingen omdat een
nieuwe vergunningaanvraag achterwege kan blijven en niet
voor de AFM en DNB omdat er geen nieuwe ambtshalve
besluiten hoeven te worden genomen.
In dit wetsvoorstel worden voorts andere Nederlandse wetten waarin wordt verwezen naar begrippen uit de huidige
financiële toezichtwetgeving aangepast aan het nieuwe
Wft-begrippenkader. In de Brandweerwet wordt bijvoorbeeld verwezen naar het begrip “kredietinstellingen” uit de
Wtk 1992. In de Wft wordt het begrip “bank” gebruikt. Er
zijn dus aanpassingsmaatregelen nodig die er voor zorgen
dat verwijzingen na inwerkingtreding van de Wft aansluiten
bij het alsdan geldende begrippenkader. Door deze “technische” omzetting worden geen administratieve lasten veroorzaakt.
40
41

Artt. 29, 30, 40, 41, 53, 66 t/m 72, 85, 86, 99 t/m 102.
Stb. 2005, nr. 401.
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5. Overzicht overgangsbepalingen
Onderstaande 42 tabel geeft een overzicht van alle bepalingen van de sectorale financiële toezichtwetten waarvoor
een overgangsbepaling is opgenomen. Hierbij wordt aangegeven waar het desbetreffende overgangsregime wordt
geregeld.

42

Zie de bijlage transponeringstabellen van deze DUFAS uitgave (red.).
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Wet Implementatie Overnamerichtlijn kamerstuk 30.419, nr 3
Algemeen
1. De richtlijn
Richtlijn nr. 2004/25/EG43 van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (hierna: «richtlijn») bevat
regels voor de procedure van en het toezicht op een openbaar overnamebod. Degene die overwegende zeggenschap verkrijgt in een beursvennootschap wordt op grond
van de richtlijn verplicht tot het uitbrengen van een openbaar bod op de resterende uitstaande aandelen. Dit biedt
beleggers met een minderheidsbelang de mogelijkheid om
hun aandelen van de hand te doen. Het verplichte openbaar bod moet plaatsvinden tegen een billijke prijs. De
richtlijn bevat ook voorschriften van vennootschapsrechtelijke aard. Zo worden beursvennootschappen verplicht om
hun kapitaalstructuur en de inrichting van de vennootschappelijke verhoudingen en daarmee samenhangende
verantwoordingsmechanismen («de corporate governance») jaarlijks openbaar te maken. Er wordt voorts rekening
gehouden met de mogelijkheid dat na een openbaar bod
een relatief klein percentage effecten in handen van minderheidsaandeelhouders achterblijft. De richtlijn bepaalt dat
degene die een openbaar bod heeft uitgebracht bevoegd
moet zijn tot uitkoop van dat resterende belang. Omgekeerd moeten minderheidsaandeelhouders de bieder kunnen verplichten om hun aandelen over te nemen. Vanwege
verschillen in de Europese Unie op het gebied van het vennootschapsrecht bepaalt de richtlijn dat de lidstaten zelf
moeten beoordelen of zij bepaalde onderdelen van de richtlijn voorschrijven voor vennootschappen met statutaire zetel op hun grondgebied. Het gaat enerzijds om voorschriften die de mogelijkheid van het bestuur en de raad van
commissarissen beperken om de doelvennootschap te beschermen tegen een openbaar bod. Anderzijds betreft het –
in het geval van een openbaar bod – de doorbraak van bepaalde belemmeringen voor de overdracht van effecten en
de uitoefening van stemrecht, de doorbraak van meervoudig stemrecht, alsmede de doorbraak van bijzondere rechten van aandeelhouders ten aanzien van de benoeming en
het ontslag van bestuurders en commissarissen. In ieder
geval moeten de lidstaten de op hun grondgebied gevestigde vennootschappen de keuze laten om de bedoelde
richtlijnbepalingen desgewenst uit eigen beweging toe te
passen.
De richtlijn dient uiterlijk op 20 mei 2006 te zijn uitgevoerd
in het nationale recht (artikel 21). Vijf jaar na het verstrijken
van de implementatietermijn zal de Europese Commissie
de ervaringen met de toepassing van de richtlijn onderzoeken en stelt zij, indien nodig, een herziening voor (artikel 20).
Het onderhavig wetsvoorstel, dat mede namens de Ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ingediend, voorziet in
implementatie van de richtlijn door aanpassingen van de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), Boek 2 van
43

PbEU L 142, implementatiedatum 20 mei 2006.
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het Burgerlijk Wetboek (BW) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet openbare biedingen
op effecten en het Besluit houdende opneming in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten op 5
september 200144 zijn de voorschriften over het proces omtrent openbare biedingen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) en het Bte 1995 opgenomen. Bij de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de
openbare biedingen is destijds aangegeven dat na de
«één-op-één» overheveling van de biedingsregels uit de
SER-Fusiecode naar de Wte 1995, bezien zou worden of
de biedingsregels een inhoudelijke wijziging behoeven. Van
belang bij deze zogenoemde «tweede fase van de wettelijke regeling van openbare biedingen» zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de ervaring die de AFM heeft
opgedaan met het toezicht op openbare biedingen. Doordat
actualisering en modernisering van de biedingsregels onlosmakelijk verbonden is met de implementatie van de
richtlijn, brengt het onderhavige wetsvoorstel ook wijzigingen in de Wte 1995 (en in de daarop gebaseerde lagere
regelgeving) met zich die voortvloeien uit de «tweede fase».
De voorgestelde in de Wte 1995 op te nemen bepalingen
omtrent openbare biedingen zullen binnen afzienbare tijd
worden ingebed in hoofdstuk 5.5 van het Deel Gedragstoezicht financiële markten van de voorgestelde Wet op het financieel toezicht (Wft).45 De inbedding in de Wft kan worden gezien als het definitieve wettelijk kader voor openbare
biedingen bod op effecten.
In dit wetsvoorstel wordt voorts – samengevat – geregeld
dat degene die een openbaar bod heeft uitgebracht op de
aandelen van een beursvennootschap en ten gevolge
daarvan ten minste 75% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt in staat moet zijn bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap te benoemen en te ontslaan nadat zes maanden zijn verstreken nadat het openbaar bod is uitgebracht, tenzij een dergelijke gang van zaken in strijd zou zijn met de toepassing van de structuurregeling (artikel 2:158, 161, 161a en 162 BW). Voorts krijgen
houders van certificaten van aandelen de mogelijkheid om
onder alle omstandigheden en onbeperkt stemvolmachten
te vragen aan het administratiekantoor. Het huidige onderscheid tussen «gewone» omstandigheden – het administratiekantoor is verplicht om certificaathouders stemvolmachten te verlenen wanneer zij daarom vragen – en omstandigheden van een (dreigende) vijandige overname of een
andere bedreiging van de zelfstandigheid of continuïteit van
de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming
– het administratiekantoor mag stemvolmachten beperken,
44
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Wet van 22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare
biedingen op effecten (Stb. 181) en het Besluit van 3 juli
2001, houdende opneming in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op
effecten (Stb 316).
Kamerstuk 29.708, nr. 2.
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uitsluiten of herroepen – in artikel 2:118a BW wordt geschrapt.
In paragraaf 5 wordt nader aandacht besteed aan de in dit
wetsvoorstel opgenomen voorstellen die samenhangen met
de thans bestaande mogelijkheden voor vennootschappen
om zich te beschermen tegen overnames en de rol van de
wetgever op dit terrein.
Kamerstuk 30.419, nr. 8.
Met belangstelling is kennisgenomen van de vragen en
opmerkingen van de leden van de CDA-fractie, de PvdAfractie en de VVD-fractie. Het verheugt het kabinet dat
de Tweede Kamer zich bereid heeft getoond om het
wetsvoorstel op relatief korte termijn in behandeling te
nemen. Alvorens specifiek in te gaan op de vragen en
opmerkingen van de aan het woord zijnde fracties, wil ik
graag mede namens de ministers van Financiën en van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken enkele algemene opmerkingen maken.
Door meerdere fracties is geconstateerd dat het wetsvoorstel op onderdelen verder gaat dan strikt noodzakelijk is op grond van de overnamerichtlijn. Het op onderdelen «verder gaan» dan de overnamerichtlijn is inherent
aan de reikwijdte en systematiek van die richtlijn. De
overnamerichtlijn is in vele opzichten een kaderrichtlijn,
die niet alle onderwerpen met betrekking tot openbare
biedingen regelt. Artikel 6 van de richtlijn bevat bijvoorbeeld slechts enkele summiere bepalingen over het biedingproces. Niet uitputtend is geregeld hoe een bod
moet worden aangekondigd en uitgebracht en welke informatie een biedingsbericht dient te bevatten. Het is aan
de lidstaten overgelaten om verdere invulling te geven
aan het biedingsproces. Het bepaalde bij of krachtens dit
wetsvoorstel dat tot doel heeft een volledige regeling te
geven voor het biedingsproces, strekt daartoe. Voorts
geldt dat artikel 5 van de richtlijn toestaat dat de lidstaten
afwijken van het bepaalde in de richtlijn, mits die afwijkingen in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van de overnamevoorschriften. Het karakter van
een kaderrichtlijn in combinatie met de genoemde afwijkingsmogelijkheid hebben tot gevolg dat een «level playing field» binnen de Europese Unie op het terrein van
openbare biedingen niet gerealiseerd zal worden, maar
dat is met deze richtlijn ook niet beoogd. […]
De leden van de PvdA-fractie hebben gevraagd in te
gaan op een reeks vragen en opmerkingen van de FNV
in haar brief van 1 maart 2006. In hoeverre kan het
wetsvoorstel de medezeggenschapspositie van de werknemers aantasten? In hoeverre dreigt het gevaar van
asset-stripping, afwenteling van financieringslasten, bedenkelijke transacties en diefstal van corporate opportunities? Hoe beoordeelt het kabinet de stelling van de
FNV dat deze regeling geen pendant zal vinden in andere EU-lidstaten? Kan het kabinet een analyse geven van
de voordelen van het bevorderen van een overnamemarkt ten opzichte van de nadelen daarvan? Welke nadelen kent de overnamemarkt? Is het huidige enquêterecht voldoende om dwarsliggende raden van bestuur tot
de orde te roepen? Deelt het kabinet de mening van
FNV dat de ondernemingsraad zich in de op pagina. 4
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van de brief van 1 maart bedoelde verzoekschriftprocedure moet kunnen voegen?
Allereerst wordt ingegaan op de vraag over de medezeggenschap van werknemers. Artikel 14 van de overnamerichtlijn bepaalt uitdrukkelijk dat geen afbreuk wordt
gedaan aan bestaande nationale bepalingen op het gebied van informatie en raadpleging en eventuele inspraak van de werknemers van de biedende en de doelvennootschap. Dit betekent dat de bepalingen van de
Wet op de ondernemingsraden en de SER-fusiegedragsregels 2000 onverkort van toepassing zijn. Bovendien
houdt de richtlijn specifieke informatierechten in voor de
werknemersvertegenwoordigers (of bij ontstentenis van
werknemersvertegenwoordigers de werknemers). Deze
informatierechten worden uitgewerkt in het Besluit openbare biedingen (hierna: Bob). De richtlijn en het wetsvoorstel dat deze uitvoert, doen derhalve geen afbreuk
aan de bestaande medezeggenschapspositie van de
werknemers van een onderneming, die via een vennootschap die de onderneming in stand houdt, betrokken zijn
bij een openbare bieding.
Het kabinet meent dat in zijn algemeenheid niet gezegd
kan worden dat het onderhavige wetsvoorstel bijdraagt
aan een toename van de door de FNV gepercipieerde
gevaren van asset-stripping, afwenteling van financieringslasten, bedenkelijke transacties en diefstal van corporate opportunities. De huidige wetgeving biedt voldoende waarborgen aan minderheidsaandeelhouders,
crediteuren en werknemers om misstanden in de vennootschap aan de kaak te stellen, zoals het enquêterecht
en het aansprakelijkheidsrecht.
Artikel 2:118a BW kent voor zover thans bekend geen
pendant in de meeste andere lidstaten, waarschijnlijk
omdat certificering van aandelen daar niet als beschermingsconstructie wordt gehanteerd.
De leden van de PvdA-fractie vroegen om een analyse
van de voordelen van het bevorderen van de overnamemarkt ten opzichte van de nadelen. Ook werd gevraagd om een opsomming van de nadelen van de overnamemarkt. Over de voor-en nadelen van het bevorderen van een overnamemarkt («market for corporate control») zijn talloze wetenschappelijke artikelen verschenen. In de rechtseconomische literatuur is de heersende
opvatting dat de «agency costs» en «private benefits»
hoger uitvallen bij controlerende aandeelhouders. De
gedachte is dat een efficiënte overnamemarkt aan aandelen een hogere waarde verbindt omdat inefficiënte bestuurders kunnen worden vervangen, waardoor ondernemingen beter in staat zijn kapitaal aan te trekken. Het
kapitaal komt daar terecht waar het het meest efficiënt
kan worden ingezet. Als nadeel van de overnamemarkt
wordt wel genoemd dat deze ertoe kan leiden dat het
bestuur winstgevende (R&D)investeringen afwijst, onder
invloed van (potentiële) aandeelhouders die niet altijd
voldoende in staat zijn de informatie over de investeringen op waarde te schatten. Een ander genoemd nadeel
van de overnamemarkt is het risico dat bestuurders teveel gericht zijn op de korte termijn, zodat bijvoorbeeld
minder investeringen plaatsvinden omdat bestuurders
liever aandelen inkopen dan nieuwe aandelen uitgeven.
In verband met de vraag of het huidige enquêterecht
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voldoende handvatten biedt om een dwarsliggende raad
van bestuur tot de orde te roepen, wordt het volgende
opgemerkt. Het enquêterecht is in de praktijk een zeer
belangrijk instrument om de gang van zaken bij een vennootschap – de vraag of sprake is van wanbeleid – aan
het oordeel van de rechter te onderwerpen. De Ondernemingskamer doet hierover elk jaar – binnen een relatief kort tijdsbestek na het begin van de procedure – een
groot aantal uitspraken. Van wanbeleid kan onder meer
sprake zijn wanneer het bestuur van een overgenomen
vennootschap het standpunt van de grootaandeelhouder
bij voortduring negeert. Overigens kan een grootaandeelhouder ook beroep doen op de regel dat het bestuur
zich naar redelijkheid en billijkheid dient te gedragen jegens hem (artikel 2:8 BW). Besluitvorming door het bestuur in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan tot gevolg hebben dat het desbetreffende besluit vernietigbaar
is (artikel 2:15 lid 1 onderdeel b BW). Voorts riskeren bestuurders aansprakelijkheid wanneer zij grove fouten
maken in het uitoefenen van de bestuurstaak (artikel
6:162 BW). Een grootaandeelhouder heeft bij een dwarsliggend bestuur derhalve verschillende juridische middelen om zijn positie kracht bij te zetten.
Ook wilden de leden van de PvdA-fractie vernemen of de
ondernemingsraad zich moet kunnen voegen in een procedure op grond van het voorgestelde artikel 5:72, derde
lid, Wft, waarmee de doelvennootschap, de aandeelhouders en de certificaathouders aan de Ondernemingskamer kunnen verzoeken te bepalen dat geen openbaar
bod behoeft te worden uitgebracht – hoewel de biedgrens wordt overschreden – vanwege de financiële toestand van de doelvennootschap en de met haar verbonden onderneming. In dit verband wijs ik op artikel 282 lid
1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op
grond van dat artikel kan iedere belanghebbende tot de
aanvang van de behandeling van een verzoekschrift of,
indien de rechter dit toestaat nog in de loop van de behandeling, een verweerschrift indienen. Aldus kan de
ondernemingsraad zich mengen in de verzoekschriftprocedure die door de doelvennootschap, de aandeelhouders of de certificaathouders is gestart. De griffier roept
hen die een verweerschrift hebben ingediend op tegen
de dag van de behandeling. Ik meen dat met deze mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen feitelijk is
voldaan aan de wens van de FNV.
De leden van de PvdA-fractie hebben gevraagd om in te
gaan op de vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel van zowel Eumedion, de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht als VNO-NCW. Verschillende
van deze vragen en opmerkingen komen ook later terug
in dit verslag. Op deze plaats zal – zoveel mogelijk artikelsgewijs – worden ingegaan op de vragen en opmerkingen die niet tevens separaat door de aan het woord
zijnde fracties zijn gesteld. Voor de overige vragen en
opmerkingen wordt verwezen naar de inbreng van de
desbetreffende fractie(s).
Kamerstuk 30.419, nr. 20.
De heer Jan de Vries (CDA): Voorzitter. ’’Record in fusies en overnames’’. Zo kopte de Volkskrant op 30 september. In de eerste negen maanden van 2006 heeft de
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markt voor fusies en overnames een historisch hoogtepunt bereikt. Er is voor 2100 mld. aan biedingen gedaan.
Het aantal vijandige biedingen verdubbelde ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers was de stijging vooral groot in Frankrijk, Canada,
Spanje en Nederland. In Nederland steeg het aantal
transacties van 334 naar 375. Vooral de omvang van
deze transacties groeide enorm, van 40 mld. naar 73,5
mld. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de opkoopfondsen, aldus de Volkskrant.
Juist vanwege deze cijfers is de CDA-fractie verheugd
dat wij dit wetsvoorstel nog voor het verkiezingsreces
kunnen afronden. De implementatietermijn is al met bijna
een halfjaar overschreden. Dat is vooral schadelijk omdat ondernemend Nederland met smart op deze wet
wacht. De onderzoekcijfers onderstrepen de urgentie. Ik
kom daarop nog uitgebreid terug.
Ondernemend Nederland zat trouwens niet te wachten
op het wetsvoorstel in de oorspronkelijke vorm zoals de
regering dat aan de Kamer heeft aangeboden. Dat gold
ook voor de CDA-fractie. Het gebeurt niet vaak dat wij
onze inbreng in het verslag beginnen met de woorden
dat wij met teleurstelling hebben kennisgenomen van het
voorliggende wetsvoorstel. Ik wil hier de reden daarvan
nog een keer herhalen. Voor het CDA is een onderneming meer dan een toevallige verzameling van aandeelhouders. Goed ondernemingsbestuur gaat uit van evenwichtige verhoudingen in de onderneming, transparantie,
heldere verantwoordelijkheden, onafhankelijk toezicht en
het actief afleggen van verantwoording. In de ogen van
de CDA-fractie past in de Nederlandse verhoudingen
daarbij niet, dat eenzijdig recht wordt gedaan aan de
aandeelhoudersbelangen. Ook de belangen van werknemers, afnemers en toeleveranciers, het nationaal economisch belang en waarden van milieu, mensenrechten,
verantwoordelijkheid en kwaliteit van de samenleving,
rechtvaardigheid en fatsoenlijk zakendoen moeten tot
hun recht kunnen komen. Tegen deze achtergrond kijken
wij naar ons ondernemingsrecht. Net als de regering zien
ook wij het belang van een flexibel en concurrerend ondernemingsrecht dat bijdraagt aan een aantrekkelijk investeringsklimaat. Daarbij heeft zelfregulering de voorkeur boven wetgeving. Vanuit deze uitgangspunten hebben wij eerder de herziening van de structuurregeling en
de code-Tabaksblat en nu dit wetsvoorstel beoordeeld.
Met deze richtlijn wordt een verplicht openbaar bod geïntroduceerd. Daarmee krijgen minderheidsaandeelhouders een grotere bescherming en wordt een bijdrage geleverd aan een betere werking van de overnamemarkt.
Wij zijn van oordeel dat deze richtlijn, in tegenstelling tot
eerdere voorstellen, evenwichtig en helder is en tegelijkertijd ruimte laat aan diversiteit per lidstaat. Bij de implementatie van Europese richtlijnen kiest de CDAfractie, net als de Raad van State, voor het uitgangspunt
dat alleen bij hoge uitzondering moet worden gekozen
voor een ruimere of verdergaande implementatie dan
door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Bij de
implementatie van de onderhavige richtlijn heeft de regering dit uitgangspunt niet gevolgd. De regering wijst erop
dat het een kaderrichtlijn betreft en dat met deze richtlijn
geen level playing field wordt beoogd. Dat kan wel zo
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zijn, maar voor de CDA-fractie is de vraag of met de introductie van deze richtlijn nog wel sprake is van een level playing field wel degelijk van belang.
Ten aanzien van de beschermingsconstructies heeft de
regering er op twee belangrijke onderdelen voor gekozen
regelgeving te introduceren die niet voortvloeit uit de
richtlijn. Het betreft de automatische doorbraakregeling
en de beperking van het gebruik van de certificering van
aandelen als beschermingsconstructie. Naar de mening
van de CDA-fractie tasten deze beide voorstellen het level playing field voor de Nederlandse bedrijven wel degelijk aan. Overigens worden wij in deze opvatting gesteund door een breed platform van belangenorganisaties en deskundigen.
2. Regels in de richtlijn met betrekking tot het openbaar
overnamebod
In deze paragraaf wordt ingegaan op de bepalingen van de
richtlijn die de procedure van het openbaar bod betreffen,
alsmede het toezicht dat daarop plaatsvindt. Het betreft de
artikelen 1–8, 13–14, 17–19 van de richtlijn.
De richtlijn is van toepassing op vennootschappen waarvan
alle of een deel van de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in een van de lidstaten
van de Europese Unie (artikel 1 lid 1 richtlijn). De richtlijn
houdt een uitzondering in voor vennootschappen die tot
doel hebben uit het publiek aangetrokken kapitaal collectief
te beleggen volgens het beginsel van risicospreiding en
waarvan deelnemingsrechten op verzoek van de houders
direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald (artikel 1
lid 2 richtlijn). De richtlijn is voorts niet van toepassing op
openbare biedingen op effecten die zijn uitgegeven door
een centrale bank van een lidstaat (artikel 1 lid 3 richtlijn).
De uitzondering betreffende beleggingsmaatschappijen
wordt neergelegd in artikel 2:359a BW en artikel 5:71, eerste lid, onderdeel a, Wft. De uitzondering betreffende centrale banken kan voor het vervolg buiten beschouwing blijven aangezien de aandelen van De Nederlandsche Bank
N.V. niet aan de beurs zijn genoteerd en derhalve een
openbaar bod is uitgesloten. Ten slotte blijven de Nederlandse biedingsregels, hoewel de uit de richtlijn voortvloeiende bepalingen alleen van toepassing zijn op effecten
waaraan stemrecht verbonden is, ook van toepassing op
andere soorten effecten, zoals bijvoorbeeld obligaties die
tot de handel van een gereglementeerde markt zijn toegelaten. In het Bob worden de voorschriften voor vrijwillige
biedingen op dergelijke effecten verder uitgewerkt.
De richtlijn betreft waardepapieren waaraan stemrecht in
een vennootschap is verbonden (artikel 2 lid 1 onderdeel e
richtlijn). De richtlijn raakt op grond van het voorgaande in
de Nederlandse verhoudingen «aandelen» (artikel 2:79 jo.
117 BW), uitgegeven door een naamloze vennootschap, en
certificaten van aandelen die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt namelijk ook artikel 2:118a in de zin dat certificaathouders onder alle omstandigheden en onbeperkt
stemvolmachten kunnen vragen van het administratiekantoor.
De lidstaten moeten ervoor zorgdragen dat een openbaar
bod op alle uitstaande effecten wordt uitgebracht door een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ten gevolge van
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eigen verwerving of verwerving door in overeenstemming
met hem handelende personen, rechtstreeks of middellijk
een bepaald percentage van de stemrechten in de vennootschap verkrijgt (artikel 5 lid 1 richtlijn). Een bod behoeft
niet te worden uitgebracht indien het verwerven van deze
zeggenschap het gevolg is van een eerder uitgebracht vrijwillig openbaar bod (artikel 5 lid 2 richtlijn). Ook geldt de
verplichting om een openbaar bod uit te brengen niet voor
zeggenschapsdeelnemingen die reeds bestaan op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nationale wetgeving tot
uitvoering van de richtlijn (overweging 10). Het percentage
dat bepaalt wanneer overwegende zeggenschap in een
vennootschap wordt verkregen, wordt vastgesteld door de
lidstaat waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft
(artikel 5 lid 3 richtlijn).
De bieder moet een billijke prijs voor de effecten aanbieden. In beginsel is deze prijs gelijk aan de hoogste prijs die
door de bieder (dan wel door in onderling overleg met hem
handelende personen) is betaald voor dezelfde effecten in
de periode voorafgaand aan het bod. De desbetreffende
periode moet door de lidstaten worden bepaald op niet
minder dan zes en niet meer dan twaalf maanden (artikel 5
lid 4 richtlijn). Dit artikel zal worden uitgevoerd bij algemene
maatregel van bestuur op basis van artikel 5:76, tweede lid,
van de Wft. Op grond van het laatstgenoemde artikel kunnen nadere regels worden gesteld inzake het (verplicht)
openbaar bod.
Het besluit om een bod uit te brengen moet onverwijld
openbaar worden gemaakt (artikel 6 lid 1 richtlijn en artikel
8 richtlijn). De bieder dient een biedingsbericht op te stellen
dat alle informatie bevat die nodig is om de aandeelhouders van de doelvennootschap in staat te stellen met kennis van zaken over het bod te beslissen (artikel 6 lid 2 richtlijn). De toezichthoudende autoriteit moet in kennis worden
gesteld van het bod en het biedingsbericht goedkeuren (artikel 6 lid 1 en 2 en lid 5 richtlijn). Het leidinggevend of het
bestuursorgaan van de doelvennootschap en van de bieder
moeten de vertegenwoordigers van hun werknemers of, bij
ontstentenis van vertegenwoordigers, de werknemers zelf
in kennis stellen zodra het bod openbaar is gemaakt (artikel
6 lid 1 richtlijn). De artikelen 6 en 8 van de richtlijn worden
grotendeels uitgevoerd via bij en krachtens de artikelen
5:75 en 5:76 van de Wft. De procedure betreffende de
goedkeuring van het biedingsbericht wordt geregeld in de
voorgestelde artikelen 5:77 en 5:78 van de Wft.
In verband met de informatie en raadpleging van de vertegenwoordigers van de werknemers is artikel 14 van de
richtlijn van belang. Dat geeft aan dat geen afbreuk wordt
gedaan aan reeds bestaande nationale bepalingen ten
aanzien van informatie en raadpleging en eventuele inspraak van werknemers van de biedende vennootschap en
de doelvennootschap, in het bijzonder de bepalingen die
zijn vastgesteld op grond van de richtlijnen 94/45/EG 46 ,
98/59/EG47, 2001/86/EG48 en 2002/ 14/EG49.
46

47

Richtlijn van 22 september 1994 inzake de instelling van een
Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter
informatie en raadpleging van de werknemers.
Richtlijn van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de
wetgeving van de lidstaten inzake collectief ontslag.
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De lidstaten bepalen de termijn waarbinnen de houders van
effecten kunnen aangeven of zij al dan niet ingaan op het
openbaar bod. Op grond van artikel 7 richtlijn mag deze
termijn in beginsel niet korter zijn dan twee weken en niet
langer dan tien weken, gerekend vanaf de datum waarop
het biedingsbericht openbaar wordt gemaakt. In het huidige
artikel 9o van het Bte 1995 is bepaald dat de aanmeldingstermijn niet korter dan twintig dagen mag zijn indien het bod
met instemming van de doelvennootschap wordt uitgebracht en niet korter dan dertig dagen indien het zonder
zodanige instemming wordt uitgebracht. Artikel 9o van het
Bte 1995 kent geen maximumtermijn. Een maximumtermijn
wordt bij een op grond van het voorgestelde artikel 5:76,
tweede lid, onderdeel a, van de Wft op te stellen algemene
maatregel van bestuur ingevoerd.
Met betrekking tot een openbaar bod moeten de lidstaten
tevens voorschriften vaststellen die ten minste de volgende
aspecten van het verloop van een bod regelen: het vervallen van een bod, de herziening van een bod, concurrerende biedingen, openbaarmaking van het resultaat van een
bod en de onherroepelijkheid van een bod en de toegestane voorwaarden (artikel 13 richtlijn). Deze bepalingen worden evens bij algemene maatregel van bestuur op de
grondslag van het voorgestelde artikel 5:76, tweede lid, van
de Wft geregeld.
Voor het toezicht op de verschillende aspecten van een
openbaar bod moeten de lidstaten een toezichthoudende
autoriteit of autoriteiten aanwijzen (artikel 4 richtlijn). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de procedure van
het openbaar bod en vraagstukken van vennootschapsrecht. In Nederland is de Stichting Autoriteit Financiële
Markten (AFM) aangewezen als de instantie die toezicht
houdt op de procedure van een openbaar bod. Over vraagstukken van vennootschapsrechtelijke aard, zoals het oordeel over het bestaan van overwegende zeggenschap,
oordeelt de burgerlijke rechter.
De lidstaten moeten doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties bepalen in verband met de overtreding
van de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale
bepalingen. Ook moeten maatregelen worden getroffen om
de oplegging van die sancties te verzekeren. De lidstaten
moeten de Europese Commissie van de desbetreffende
bepalingen in kennis stellen (artikel 17 richtlijn). Sancties
zijn aangewezen indien de voorschriften in verband met de
procedure van het openbaar bod niet correct worden nageleefd. Dit wordt uitgevoerd met het bepaalde in artikel 28
(aanwijzingsbevoegdheid), artikel 48b (het kunnen opleggen van een last onder dwangsom), 48c (het kunnen opleggen van een bestuurlijke boete) en 5:73 van de Wft (het
kunnen treffen van civielrechtelijke maatregelen in het geval de biedplicht wordt overtreden).
De artikelen 18 en 19 van de richtlijn behoeven geen uitvoering in het nationale recht. Artikel 18 houdt in dat de Europese Commissie wordt bijgestaan door het Europees
48
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Richtlijn van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van
de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de
werknemers.
Richtlijn van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen
kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.
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Comité voor het effectenbedrijf wanneer zij uitvoeringsbepalingen vaststelt terzake van de inhoud van het biedingsbericht (artikel 6 lid 4 richtlijn). Artikel 19 bepaalt dat een
contactcomité wordt ingesteld, met name ter vergemakkelijking van de (geharmoniseerde) toepassing van de richtlijn
in de praktijk.
3. Gevolgen van implementatie van de richtlijn voor het
biedingsproces
3.1. De introductie van het verplichte bod
Een belangrijk gevolg van de implementatie van de richtlijn
is de introductie in de Nederlandse wet-en regelgeving van
het verplichte openbare bod. Op grond van artikel 5, eerste
lid, van de richtlijn dienen lidstaten er zorg voor te dragen
dat een openbaar bod op alle uitstaande effecten wordt uitgebracht door een natuurlijke persoon of rechtspersoon
die, ten gevolge van eigen verwerving of verwerving door in
onderling overleg met hem handelende personen, rechtstreeks of middellijk een bepaald percentage van de stemrechten in de vennootschap verkrijgt. Het kabinet heeft ervoor gekozen de bieddrempel op 30 procent van het stemrecht te leggen. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 1, onderdeel r, Wte 1995. De ervaring in landen die
reeds het verplichte bod kennen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje en Italië, leert
dat verplichte biedingen zelden voorkomen. Een partij
houdt doorgaans zijn belang (net) onder de biedgrens of
brengt een vrijwillig openbaar bod uit.
Vanaf het moment dat vaststaat dat een verplicht bod moet
worden uitgebracht, dienen bepaalde procedureregels te
worden gevolgd, die ook (nu reeds) gelden voor de zogenoemde vrijwillige biedingen. Zo dient het biedingsbericht,
als voorwaarde voor internationale erkenning, door de toezichthoudende autoriteit te worden goedgekeurd (artikel 6
lid 1 en 2 en lid 5 richtlijn). Specifiek voor het verplichte bod
geldt dat de bieder een billijke prijs voor de effecten dient
aan te bieden. In beginsel is deze prijs gelijk aan de hoogste prijs die door de bieder (dan wel door in onderling overleg met hem handelende personen) is betaald voor dezelfde effecten in de periode voorafgaand aan het bod. Dit zal
worden geregeld in het Bob.
Handhaving van de biedplicht vindt plaats door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam (hierna:
ondernemingskamer) doordat deze op verzoek van de
doelvennootschap of een (groep van) minderheidsaandeelhouder(s) een aantal maatregelen kan treffen. Voorbeelden
daarvan zijn het gebod om een (verplicht) bod uit te brengen. Daarmee is voorzien in het in artikel 17 van de richtlijn
opgenomen voorschrift dat de lidstaten de sancties bepalen
voor overtredingen van de overnameregels en dat zij alle
maatregelen treffen die nodig zijn om de oplegging van die
sancties te verzekeren. Aan de keuze voor de ondernemingskamer als handhavende instantie ligt een aantal redenen ten grondslag.
De ondernemingskamer beschikt over de benodigde specifieke expertise met betrekking tot openbare biedingen en
besluit ook in andere procedures die op deze transacties
betrekking hebben, zoals de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies en het uitkoop-en uittreedrecht.
Ten tweede wordt van belang geacht dat degenen die het
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meest in hun belang worden getroffen – de minderheidsaandeelhouders en de doelvennootschap – zelf in rechte
kunnen optreden, zonder afhankelijk te zijn van de toezichthoudende autoriteit. Een eigen toegang bij de rechter
onderstreept hun eigen verantwoordelijkheid. Omdat deze
direct belanghebbenden daarnaast het meeste zicht hebben op het feit of partijen onderling samenwerken – waardoor een biedplicht zou ontstaan – verkeren zij voorts in de
beste positie om de biedplicht bij de ondernemingskamer af
te dwingen. Zo zullen minderheidsaandeelhouders en doelvennootschap – bijvoorbeeld in de aandeelhoudersvergadering – snel zicht hebben of sprake is van het (feitelijk) in
onderling overleg handelen van andere (groot)aandeelhouders of personen.
Een bijkomend voordeel van handhaving van de biedplicht
door de ondernemingskamer, ten opzichte van bijvoorbeeld
bestuurlijke handhaving door de AFM, is de mogelijkheid
dat civielrechtelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een
schorsing van het stemrecht, kunnen worden opgelegd. Civielrechtelijke maatregelen kunnen in het geval van een
overtreding van de biedplicht, in vergelijking met bestuursrechtelijke maatregelen, effectiever zijn. Civielrechtelijke
maatregelen zijn vooral effectief voor een calculerende partij, die van oordeel is dat het voordeel van niet-naleving van
de biedplicht veel groter is dan het nadeel van de op te
leggen straf. Het onterechte profijt van de overtreder kan
door een civielrechtelijke maatregel, zoals bijvoorbeeld de
schorsing van het stemrecht gedurende de periode dat ten
onrechte geen verplicht bod wordt uitgebracht, worden geneutraliseerd.
De meeste respondenten op de consultatie van een voorontwerp van onderhavig wetsvoorstel steunen de keuze
voor de ondernemingskamer.
Wel vroeg de Raad van State aandacht te schenken aan
een mogelijke rol voor de AFM bij de handhaving van de
biedplicht, bijvoorbeeld door ook de AFM de bevoegdheid
te geven om een verzoekschrift bij de ondernemingskamer
in te dienen. Het kabinet heeft er bewust voor gekozen deze mogelijkheid achterwege te laten omdat, zoals hierboven is opgemerkt, het toezicht op de naleving van het biedplicht het beste kan worden afgedwongen door de betrokken doelvennootschap en (minderheids)aandeelhouders
daarvan. Deze partijen verkeren in de positie dat zij het
dichtst bij de bij de vennootschap betrokken personen
staan. Omdat de doelvennootschap en (minderheids)aandeelhouders daarvan voorts het meeste belang
hebben bij naleving van de biedplicht, kan verwacht worden
dat zij van hun bevoegdheden gebruik zullen maken. Het
toekennen van een rol voor de AFM zal in dit kader naar
verwachting geen toegevoegde waarde opleveren, maar
veeleer het risico vergroten dat betrokken bij de doelvennootschap nalaten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen (het risico op het zogenoemde «free-rider» gedrag).
Kamerstuk 30.419, nr. 8.
Ten aanzien van het verplichte openbaar bod wees de
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht erop
dat ingeval een verzoek bij de Ondernemingskamer
wordt ingediend als bedoeld in artikel 5:71, de verzoeker
aannemelijk moet maken dat er sprake is van een biedplicht, bijvoorbeeld ten gevolge van het feit dat door per-
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sonen in onderling overleg wordt gehandeld. De commissie adviseerde expliciet in de wet te bepalen dat de
bewijsrechtelijke bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op deze verzoekschriftprocedure van toepassing zijn.
In verband met deze opmerking wordt gewezen op artikel 284 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In 2002 is de negende afdeling van de tweede
titel van dat wetboek (bewijs) uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing verklaard op de verzoekschriftprocedure, tenzij de aard van de zaak zich hiertegen verzet.
Daarmee is reeds bewerkstelligd wat de Gecombineerde
Commissie Vennootschapsrecht heeft voorgesteld. De
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht en
Eumedion stelden dat alleen personen met een duurzame samenwerking zouden moeten kwalificeren als «personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld».
Deze zienswijze wordt niet gedeeld. De omschrijving van
personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld
als bedoeld in het voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Wte 1995 sluit nauw aan bij de definitie
van «in onderling overleg ...handelende personen» als
bedoeld artikel 1, onderdeel d, van de overnamerichtlijn.
De definitie in de richtlijn is niet beperkt tot personen die
duurzaam samenwerken. Ook incidentele samenwerking
tussen aandeelhouders kan onder omstandigheden leiden tot een biedplicht, mits voldaan wordt aan twee
voorwaarden. Er moet sprake zijn van een overeenkomst
op grond waarvan wordt samen gewerkt en de samenwerking dient te strekken tot het verkrijgen van (overwegende) zeggenschap of het dwarsbomen van het openbaar bod.
Eumedion achtte het daarnaast wenselijk dat in de toelichting op het voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel s van de Wte 1995 een aantal voorbeelden wordt
gegeven van gevallen waarin personen in onderling
overleg handelen. Hiervoor is echter reeds ingegaan op
de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om
te kunnen spreken van handelen in onderling overleg.
De vraag wanneer sprake is van «een overeenkomst»
die «strekt tot het verkrijgen van (overwegende) zeggenschap of het dwarsbomen van het openbaar bod» moet
worden beantwoord aan de hand van de waardering van
de concrete omstandigheden van het geval. De bedoelde situaties zullen doorgaans zo specifiek zijn dat voorbeelden in algemene zin weinig verhelderend zullen
werken.
3.2. Aankondigen en uitbrengen van een openbaar bod
Het biedingsproces zal in de regel aanvangen door een uitnodiging van de (potentiële) bieder aan de doelvennootschap om te overleggen over een (mogelijk) openbaar bod.
De slagingskans van een openbaar bod neemt toe, wanneer de bieder de steun heeft van het bestuur en de raad
van commissarissen van de doelvennootschap. Indien de
bieder en de doel-vennootschap voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een uit te brengen openbaar
bod, dient het bod door middel van een openbare mededeling te worden aangekondigd. Dit zal in het Bob worden geregeld.
Van voorwaardelijke overeenstemming is bijvoorbeeld
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sprake indien bieder en doelvennootschap overeenstemming hebben bereikt, terwijl op dat moment nog advies van
de ondernemingsraad of ondernemingsraden (en bij gebreke aan een ondernemingsraad, de werknemers) en werknemersorganisaties moet worden gevraagd. Omdat sprake
is van voorwaardelijke overeenstemming kan het advies
van de ondernemingsraad of -raden en werknemersverenigingen op grond van respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 25, tweede lid) en het SER-besluit
Fusiegedragsregels 2000 (artikel 4, zesde lid) nog van wezenlijke invloed zijn op het bod en de modaliteiten daarvan.
De in de richtlijn gebruikte terminologie «openbaar maken»
van een bod, «uitbrengen van een bod» en «aankondigen
van een bod» wordt in de richtlijn niet consequent toegepast. Bij implementatie van de richtlijn in de Nederlandse
regelgeving is voor een meer consequent begrippenkader
gekozen. Voor het eerste moment van het – door middel
van een openbare mededeling – openbaarmaken van een
bod, wordt daarom steeds het begrip «aankondigen van
een bod» gebruikt. Zoals hierboven is beschreven is dat
moment bij vrijwillige biedingen het moment waarop voorwaardelijke overeenstemming bestaat tussen de bieder en
een doelvennootschap. Met deze regeling loopt Nederland
internationaal in de pas: ook in het buitenland, zoals het
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Italië en
Spanje, behoeft pas een openbare mededeling te worden
gedaan bij het bereiken van overeenstemming over het
bod.
Tevens wordt hierdoor benadrukt dat voorafgaand overleg
tussen bieder en doelvennootschap de kern is van het biedingsproces in Nederland.
Daarnaast zullen in het het Bob regels worden opgenomen
die zien op de situatie indien geen voorwaardelijke overeenstemming bestaat – of geen overleg vooraf met de
doelvennootschap heeft plaatsgevonden – en een bieder
voornemens is een bod aan te kondigen. De aankondiging
van een verplicht bod op een doelvennootschap met zetel
in Nederland is ten slotte geregeld in het voorgestelde artikel 5:70, eerste lid, van de Wft.
Met de zinsnede «het uitbrengen van een bod» wordt in de
Nederlandse regelgeving steeds gedoeld op het uitbrengen
van een (goedgekeurd) biedingsbericht waarmee aan de
houders van de effecten, waarop een bod wordt gedaan,
het aanbod als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek
6 BW (of de uitnodiging daartoe) wordt gedaan. In het
voorgestelde artikel 5:79 van de Wft is geregeld dat de
termijn voor het uitbrengen van een bod is gekoppeld aan
het moment van goedkeuring van het biedingsbericht.
Van belang is ten slotte de verhouding tussen openbare
mededelingen die gedaan dienen te worden in het kader
van het biedingsproces en de voorschriften omtrent het onverwijld publiceren van koersgevoelige informatie, zoals
deze voortvloeien uit artikel 47 van de Wte 1995. Deze
laatstgenoemde, algemene bepaling geldt ook in het biedingsproces onverkort, in beginsel inclusief de mogelijkheden die in het derde lid en vierde lid van artikel 47 van de
Wte 1995 worden geboden om de onverwijld de publicatie
van koersgevoelige informatie uit te stellen. Bij algemene
maatregel van bestuur zal evenwel worden bepaald dat in
bepaalde situaties onverwijlde openbaarmaking van koersgevoelige informatie niet kan worden uitgesteld. Gedacht
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kan daarbij worden aan de verplichting om een openbaar
bod aan te kondigen. Voorts is in het voorgestelde tweede
lid van artikel 5:75 van de Wft bepaald dat artikel 47 van
overeenkomstige toepassing zal zijn op bieders die niet
rechtstreeks onder het toepassingsbereik van dat artikel
vallen, bijvoorbeeld omdat de bieder een vennootschap is
waarvan geen effecten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt in Nederland, voorzover het informatie betreft die verband houdt met het openbaar bod.
3.3. De toezichthouder
Voor het toezicht op de verschillende aspecten van een
openbaar bod moeten de lidstaten een toezichthoudende
autoriteit of autoriteiten aanwijzen (artikel 4 richtlijn). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de procedure van
het openbaar bod en vraagstukken van vennootschapsrecht. In Nederland wordt ingevolge het Overdrachtsbesluit
Wet toezicht effectenverkeer 1995 de Stichting Autoriteit
Financiële Markten (AFM) aangewezen als de instantie die
toezicht houdt op de procedure van een openbaar bod. Tegen de besluiten van de AFM op het terrein van openbare
biedingen is direct beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Er hoeft niet eerst een
bezwaarschrift bij de AFM te worden ingediend.
Goedkeuring van het biedingsbericht is van belang in verband met het uit de richtlijn voortvloeiende systeem van het
Europese paspoort voor biedingsberichten. Dit betekent dat
wanneer de effecten van een Nederlandse doelvennootschap toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt in meerdere lidstaten, de bieder – in beginsel
– kan volstaan met één, door de AFM, goedgekeurd biedingsbericht. De toezichthouders van de lidstaten waar de
effecten ook tot de handel op een gereglementeerde markt
zijn toegelaten, dienen dit biedingsbericht dan te erkennen.
Kamerstuk 30.419, nr. C.
De leden van de VVD-fractie stelden de vraag of het
wetsvoorstel voldoende onderkent dat de AFM een bestuursorgaan is en of de toepasselijkheid van de Algemene Wet Bestuursrecht kan leiden tot gevolgen die bij
het opstellen van het wetsvoorstel niet zijn voorzien. Zij
noemden daarbij als voorbeeld de mogelijke invloeden
van artikel 4:8 van de Awb (in de gelegenheid stellen van
belanghebbenden om een zienswijze ter zake van die
aanvraag in te dienen bij het bestuursorgaan dat die
zienswijzen in zijn besluitvorming moet betrekken) op de
inhoud en de totstandkoming van een biedingsbericht of
het tijdstip waarop dat biedingsbericht door de AFM
wordt goedgekeurd en van artikel 1:3 Awb (de eventuele
mogelijkheid dat een doelvennootschap of een derde
een rechtsmiddel tegen het besluit tot goedkeuring van
een biedingsbericht zal aanwenden en de gevolgen
daarvan voor de rechtszekerheid, bezien in het licht van
het «Europese paspoort»).
Hoewel aan de toepasselijkheid van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) in relatie tot het onderhavige
wetsvoorstel in de voorgestelde tekst van de wet en de
toelichting niet veel woorden zijn besteed, zijn de gevolgen van deze toepasselijkheid wel voorzien. Een voorbeeld daarvan kan worden gevonden in het tweede lid
van het voorgestelde artikel 5:77 van de Wft, waarin met
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betrekking tot artikel 4:5 van de Awb aanvullende bepalingen zijn gesteld en artikel 4:15 van de Awb buiten toepassing wordt verklaard. Wat betreft de door de leden
van de VVD-fractie genoemde invloeden van artikel 4:8
van de Awb kan voorts worden opgemerkt dat naar verwachting in de praktijk niet snel sprake zal zijn van toepasselijkheid van dat artikel bij een besluit tot goedkeuring van een biedingsbericht. Artikel 4:8 Awb ziet op het
horen van (derde) belanghebbenden indien een bestuursorgaan voornemens is een beschikking te nemen
waartegen een (derde) belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben. Bij de goedkeuring van biedingsberichten zal daarvan op voorhand niet snel sprake zijn. Daarbij dient te worden bedacht dat, zoals in de parlementaire totstandkomingsgeschiedenis bij de Awb is opgemerkt, een duidelijk verschil bestaat tussen het uit artikel
4:8 van de Awb voortvloeiende horen van derde belanghebbenden en de regeling van toegankelijkheid in bezwaar-en beroepsprocedures. Lang niet alle belanghebbenden die als derden bevoegd zijn achteraf bezwaar te
maken (of beroep in te stellen), behoeven vooraf in de
gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Daargelaten dat, zoals destijds ook in de
toelichting op de Tijdelijke vrijstellingsregeling overnamebiedingen 50 is opgemerkt, het Awb-begrip «belanghebbende» bij een besluit tot goedkeuring van een biedingsbericht doorgaans beperkt zal worden uitgelegd,
houdt het onderhavige wetsvoorstel rekening met de
eventuele mogelijkheid dat een doelvennootschap of een
derde een rechtsmiddel tegen het besluit tot goedkeuring
van een biedingsbericht zal aanwenden. In het geval een
(ontvankelijk verklaarde) (derde) belanghebbende een
rechtsmiddel tegen het besluit tot goedkeuring van een
biedingsbericht aanwendt is, juist met het oog op het tegengaan van rechtsonzekerheid, in het onderhavige
wetsvoorstel voorzien in een versnelde procedure. De in
onderdeel AA van (het door artikel VII gewijzigde) artikel
I voorgestelde aanpassing van artikel 1:95 van de Wft
(thans vernummerd tot artikel 1:110 van de Wft) bewerkstelligt dat terzake van een besluit tot goedkeuring van
het biedingsbericht rechtstreeks beroep mogelijk is bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook is de
bezwaarfase uitgesloten. Aldus is op dit punt rekening
gehouden met – en aangesloten op – de toepasselijkheid van de Awb op het handelen van de AFM.
4. Vennootschapsrechtelijke aspecten in de richtlijn ten
aanzien van een openbaar overnamebod
In deze paragraaf worden de artikelen 9–12, 15–16 van de
richtlijn behandeld.
Artikel 10 van de richtlijn heeft tot gevolg dat alle vennootschappen die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen verplicht zijn om in hun jaarverslag informatie te verschaffen
over hun vennootschappelijke structuur. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om de kapitaalstructuur van de vennootschap
(met vermelding van de verschillende soorten aandelen),
eventuele beperkingen van de overdracht van aandelen, de
50
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aanwezigheid van houders van effecten met bijzondere
zeggenschapsrechten en een beschrijving van die rechten,
de regels voor de benoeming en de vervanging van de leden van het leidinggevend of het bestuursorgaan en de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap
(artikel 10 lid 1, onderdeel a tot en met k richtlijn). De bedoelde informatie moet worden bekendgemaakt via het
jaarverslag van de vennootschap (artikel 10 lid 2 richtlijn).
Een potentiële bieder kan zich op deze wijze oriënteren op
de vennootschappelijke structuur van en zeggenschapsverhoudingen in de vennootschap.
Artikel 10 lid 3 van de richtlijn bepaalt dat het leidinggevend
of het bestuursorgaan van de vennootschap voorts een
toelichtend verslag in verband met de verstrekte informatie
moet voorleggen aan de jaarlijkse algemene vergadering.
Dit verslag moet de vergadering in staat stellen om op basis van voldoende informatie van gedachten te wisselen
met het bestuur over de (potentiële) zeggenschapsverhoudingen in de vennootschap. De richtlijn laat de lidstaten vrij
in de wijze waarop dit verslag van het bestuur aan de aandeelhouders wordt gepresenteerd. Voorgesteld wordt te
bepalen dat deze toelichting van het bestuur onderdeel
wordt van het jaarverslag. Door opname van het verslag
van het bestuur in het jaarverslag is tevens verzekerd dat
de toelichting jaarlijks aan de algemene vergadering toekomt en aldaar kan worden behandeld (artikel 2:101–102
BW). De uitvoering van artikel 10 van de richtlijn geschiedt
door wijziging van artikel 2:392 BW alsmede bij algemene
maatregel van bestuur op basis van artikel 2:391 lid 4 BW.
Op grond van artikel 2:391 BW kunnen nadere regels worden bepaald voor de inhoud van het jaarverslag.
Artikel 12 van de richtlijn geeft uitwerking aan overweging
21. De lidstaten kunnen zelf bepalen of zij de vennootschappen met statutaire zetel op hun grondgebied verplichten tot toepassing van het bepaalde in de artikelen 9 lid 2
en lid 3 en/of artikel 11, waarop hierna verder wordt ingegaan.
Wanneer een lidstaat niet verplicht tot de toepassing van
één of beide artikelen, moet het in ieder geval voor de vennootschappen die hun statutaire zetel in die lidstaat hebben
mogelijk zijn om de desbetreffende artikelen uit eigen beweging toe te passen. Nederland kiest ervoor om van de
facultatieve regeling in artikel 12 gebruik te maken. Dit is
uitgewerkt in artikel 359b BW.
Op grond van het voorgaande moet een beursvennootschap zelf beslissen of artikel 9 van de richtlijn wordt toegepast. Artikel 9 (lid 2 jo. lid 6) van de richtlijn heeft als uitgangspunt dat het bestuur en de raad van commissarissen
– in het geval van een openbaar bod op de effecten van de
vennootschap – geen handelingen mogen verrichten die
het slagen van het bod kan frustreren. De richtlijn noemt als
voorbeeld de uitgifte van aandelen die voor de bieder een
blijvende belemmering kan vormen om zeggenschap over
de doelvennootschap te verkrijgen. Dergelijke handelingen
zijn slechts toegestaan wanneer daarvoor goedkeuring
wordt verleend door de algemene vergadering. Wel is het
toegestaan dat het bestuur en de raad van commissarissen
onderzoeken of een alternatief openbaar bod kan worden
uitgebracht.
De machtiging is vereist vanaf het tijdstip waarop het bestuur of de raad van commissarissen van de doelvennoot-
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schap inlichtingen over het bod ontvangen in de zin van artikel 6 lid 1 van de richtlijn, dat wil zeggen de eerste openbare mededeling omtrent een openbaar bod of een daaraan voorafgaande kennisgeving.
Het tijdstip waarop in Nederland openbaarmaking van een
niet-vijandig bod plaatsvindt ligt thans eerder dan het moment waarop tussen de bieder en de doelvennootschap definitief overeenstemming is bereikt. De verplichting om een
openbare mededeling te doen ontstaat op het moment dat
de verwachting gerechtvaardigd is dat tussen de bieder en
de doelvennootschap overeenstemming kan worden bereikt over het bod.
Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven, zal dit moment worden verschoven naar het moment dat voorwaardelijke
overeenstemming is bereikt over het bod.
Artikel 9 lid 3 van de richtlijn bepaalt dat ook besluiten die
voorafgaand aan de openbaarmaking van de voorbereiding
van het openbaar bod zijn genomen en die nog niet geheel
zijn uitgevoerd, de goedkeuring of bekrachtiging door de
algemene vergadering behoeven, tenzij het besluit past in
de normale uitoefening van de onderneming en de uitvoering het bod niet zou kunnen dwarsbomen.
De lidstaten kunnen voorschriften vaststellen die het mogelijk maken om op korte termijn een algemene vergadering
bijeen te roepen die kan beslissen over de voorafgaande
machtiging, bekrachtiging of goedkeuring in de zin van artikel 9 lid 2 en 3 (artikel 9 lid 4 van de richtlijn). De vergadering mag niet eerder dan twee weken na de kennisgeving
ervan plaatsvinden. Naar Nederlands recht hebben het bestuur en de raad van commissarissen reeds de bevoegdheid om een algemene vergadering op een termijn van
twee weken bijeen te roepen op grond van de artikelen
2:109 en 115 BW. Voorts is het in Nederland mogelijk wettige besluiten te nemen in een algemene vergadering die
binnen de termijn van 15 dagen plaatsvindt, onder de
voorwaarde dat de besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De Raad van State
wees er op dat deze laatste mogelijkheid niet aansluit bij de
tekst van de richtlijn. Daarmee is rekening gehouden in artikel 2:359b lid 1, onderdeel a, b en lid 2 BW.
Op grond van artikel 9 lid 5 van de richtlijn moet de doelvennootschap een document opstellen en openbaar maken
waarin het een met redenen omkleed standpunt geeft over
het bod en de gevolgen van de uitvoering daarvan voor alle
belangen van de vennootschap, waaronder de werkgelegenheid. Dit wordt uitgevoerd krachtens de algemene
maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde artikel 5:76, tweede lid van de Wft.
Terwijl artikel 9 van de richtlijn het voor het bestuur en de
raad van commissarissen van de doelvennootschap onmogelijk maakt om – vanaf het tijdstip waarop de voorbereiding van een openbaar bod is openbaar gemaakt – (nieuwe) barrières op te werpen tegen het bod, betreft artikel 11
van de richtlijn de doorbraak van bepaalde bestaande statutaire en contractuele regelingen die het slagen van een
openbaar bod kunnen belemmeren. Wanneer een beursvennootschap kiest voor de toepassing van artikel 11 van
de richtlijn geldt het volgende. Artikel 11 lid 2 van de richtlijn houdt in dat beperkingen van de overdracht van effecten, neergelegd in de statuten van de doelvennootschap,
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niet gelden jegens de bieder tijdens de periode voor de
aanvaarding van het bod. Hetzelfde geldt voor beperkingen
van de overdracht die zijn neergelegd in een overeenkomst
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of tussen
aandeelhouders onderling. Voor beperkingen via zo’n
overeenkomst bepaalt artikel 11 lid 2, alinea 2, voorts dat
deze regeling slechts geldt ten aanzien van overeenkomsten die na de inwerkingtreding van de richtlijn, 20 mei
2006, zijn gesloten. De omstandigheid dat beperkingen in
de overdracht van effecten niet gelden jegens de bieder
heeft tot gevolg dat het de houders van effecten van de
doelvennootschap vrijstaat hun effecten over te dragen aan
de bieder, ook wanneer de statuten of een overeenkomst
het tegendeel inhouden. Zij zijn – in dit specifieke geval –
gerechtigd tot overdracht.
Artikel 11 lid 3 houdt een vergelijkbare regeling in ten aanzien van de uitoefening van het stemrecht in de algemene
vergadering die overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn
besluit over eventueel te nemen nieuwe beschermingsmaatregelen. In de statuten of in een overeenkomst vastgelegde beperkingen van de uitoefening van het stemrecht
zijn buiten werking gesteld tijdens de desbetreffende algemene vergadering. Voorts is bepaald dat aan effecten met
een meervoudig stemrecht in beginsel slechts één stem is
verbonden tijdens diezelfde algemene vergadering.
Een en ander heeft tot gevolg dat de zittende aandeelhouders vrij zijn in de uitoefening van hun stemrecht wanneer
wordt beslist over het treffen van nieuwe beschermingsmaatregelen in het geval van een openbaar bod. Een beperking van het stemrecht tot bijvoorbeeld maximaal 10%
van het geplaatste kapitaal geldt niet. Er wordt tevens
voorkomen dat een meervoudig stemrecht van een bepaalde aandeelhouder de besluitvorming van die algemene
vergadering kan bepalen. In beginsel kan voor alle aandelen slechts één stem worden uitgebracht.
Op grond van de richtlijn is telkens sprake van effecten met
een meervoudig stemrecht wanneer aandelen behoren tot
een onderscheiden, afzonderlijke soort, waaraan meer dan
één stem is verbonden (artikel 2 lid 1 onderdeel g richtlijn).
Op grond van deze definitie is van een meervoudig stemrecht bijvoorbeeld sprake wanneer aandelen A en B zijn
uitgegeven en de aandelen B recht geven op tweemaal zoveel stemmen als de aandelen A, waarvoor slechts één
stem kan worden uitgebracht. Er is geen sprake van een
meervoudig stemrecht wanneer aan aandelen van dezelfde
soort een verschillend stemrecht is verbonden. Een voorbeeld hiervan is het geval dat aan de aandelen A één stem
is verbonden vanaf het tijdstip van verwerving, maar dit
stemrecht op grond van de statuten wordt verdubbeld vanaf
het moment dat een aandeelhouder zijn aandelen A twee
jaar lang houdt. De verdubbeling van het stemrecht is een
beloning voor de lange termijn belegger. Met de definitie
van meervoudig stemrecht zoals in de richtlijn bepaald, is
beoogd de bestaande Franse regeling van dubbel stemrecht51 ongemoeid te laten. Overwogen is een vergelijkbare
regeling in Nederland te introduceren. De commissie vennootschapsrecht heeft echter geadviseerd daarvan voorlopig af te zien.52 Naar het oordeel van de commissie is na51
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der onderzoek naar de ervaringen in Frankrijk, alsmede
naar de behoefte aan een dergelijke regeling in Nederland,
gewenst. Vooralsnog is afgezien van een nieuwe regeling
betreffend meervoudig stemrecht.
Artikel 11 lid 4 betreft het geval dat een bieder ten gevolge
van het openbaar bod in het bezit komt van ten minste 75%
van het stemgerechtigde kapitaal. Tijdens de eerste algemene vergadering die plaatsvindt na de sluiting van het bod
en die bijeen wordt geroepen door de bieder, gelden de in
de statuten van de doelvennootschap bepaalde buitengewone rechten van aandeelhouders ten aanzien van een
besluit tot de benoeming of het ontslag van leden van het
leidinggevend of het bestuursorgaan niet en is aan de effecten met een meervoudig stemrecht in beginsel slechts
één stem verbonden ten aanzien van dat besluit. Het artikellid bepaalt voorts dat de al eerder genoemde beperkingen van de overdracht van effecten aan de bieder en de
beperking van de uitoefening van het stemrecht in verband
met de besluitvorming over nieuwe beschermingsmaatregelen, niet gelden.
In elk geval waarin artikel 11 lid 2, 3 of 4 wordt toegepast
en daardoor bijzondere rechten niet kunnen worden uitgeoefend, moet aan de houders van de desbetreffende rechten een billijke vergoeding worden voldaan. De lidstaten
moeten de voorwaarden voor de vaststelling van de vergoeding en de details betreffende de betaling vaststellen
(artikel 11 lid 5 richtlijn).
In sommige lidstaten komen regelingen voor op grond
waarvan de uitoefening van het stemrecht van aandeelhouders kan worden beperkt, indien de beperking wordt
gecompenseerd met specifieke geldelijke voordelen.
Met die mogelijkheid wordt rekening gehouden in artikel 11
lid 6 van de richtlijn. In een dergelijk geval zijn de leden 3
en 4 van artikel 11 niet van toepassing. De Nederlandse
regelgeving kent een dergelijke voorziening niet, zodat uitvoering van artikel 11 lid 6 niet nodig is.
Artikel 11 is niet van toepassing op aandelen in een doelvennootschap die bijzondere rechten verschaffen aan een
lidstaat (zogenoemde «golden shares»), mits deze bijzondere rechten verenigbaar zijn met het EU-Verdrag. Hetzelfde geldt voor speciale rechten uit hoofde van nationale bepalingen die verenigbaar zijn met het EU-Verdrag en op
coöperaties (artikel 11 lid 7 richtlijn). Nederland heeft momenteel nog «golden shares» in de vorm van prioriteitsaandelen in een tweetal beursgenoteerde vennootschappen (KPN en TPG). Zoals reeds eerder is aangegeven, is
de lijn van het kabinet dat publieke belangen bij voorkeur
moeten worden zeker gesteld door vastlegging in wet-en
regelgeving en dat aandeelhouderschap hiervoor onvoldoende houvast biedt 53 . Ten aanzien van het bijzonder
aandeel dat de Staat houdt in KPN is op 7 december jl
aangegeven dat de Staat dit zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voor het einde van 2005, zal opgeven. Artikel 11
lid 7 van de richtlijn behoeft geen uitvoering in wetgeving.
Wanneer een vennootschap uit eigen beweging overgaat
tot toepassing van artikel 9 en/of artikel 11 (als de lidstaat
daartoe niet verplicht), dan wel wil terugkomen op een eerder genomen besluit tot toepassing van die artikelen, dan
53
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moet het desbetreffende besluit worden genomen door de
algemene vergadering overeenkomstig de regels voor besluitvorming over een statutenwijziging. Het besluit moet
voorts ter kennis worden gebracht van de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat, alsmede alle toezichthoudende
autoriteiten van lidstaten waar effecten van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of waar een dergelijke toelating is aangevraagd (artikel 12 lid 2 richtlijn).
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen die
van toepassing zijn op een vennootschap onverwijld openbaar worden gemaakt (artikel 12 lid 4 richtlijn). In samenhang met het bepaalde in artikel 10 van de richtlijn wordt op
deze wijze bewerkstelligd dat de (effecten)markt op de
hoogte wordt gesteld van de omstandigheid of een vennootschap een onbeschermd karakter (artikel 9 en/of 11
van de richtlijn wordt toegepast) of een beschermd karakter
(artikel 9 en/of 11 van de richtlijn wordt niet toegepast)
heeft. Hierdoor is duidelijk of de vennootschappelijke structuur van de doelvennootschap een overname door het uitbrengen van een openbaar bod al dan niet relatief eenvoudig maakt. De markt kan desgewenst gevolgen verbinden
aan de keuze van de vennootschap voor een onbeschermd
of beschermd karakter. Dit kan aan de praktijk worden
overgelaten.
Het bepaalde in artikel 12 lid 3 en 5 van de richtlijn ziet op
het geval dat een vennootschap met een beschermd karakter een bod uitbrengt op de effecten van een doelvennootschap met een niet beschermd karakter. Elke lidstaat
kan bepalen dat een doelvennootschap met statutaire zetel
in die lidstaat is vrijgesteld van de toepassing van de artikelen 9 (lid 2 en lid 3) en/of artikel 11 als een openbaar bod
wordt uitgebracht door een vennootschap die dezelfde artikelen niet toepast (dat wil zeggen een vennootschap met
een beschermd karakter). Hetzelfde kan worden bepaald
ten aanzien van een bieder die een dochtermaatschappij is
van een vennootschap die de desbetreffende artikelen niet
toepast. Indien een lidstaat bepaalt dat een doelvennootschap zich onder de genoemde omstandigheden mag beroepen op een vrijstelling, is voor dat beroep voorts vereist
dat daartoe goedkeuring is verleend door de algemene
vergadering. De goedkeuring mag niet eerder zijn verleend
dan 18 maanden voordat het bod openbaar is gemaakt.
Deze mogelijkheid is uitgewerkt in artikel 2:359b lid 4 BW.
Artikel 15 van de richtlijn regelt het zogenoemde uitstotingsrecht. De bieder die effecten bezit die ten minste 90%
van het kapitaal met stemrechten en 90% van de stemrechten van de doelvennootschap vertegenwoordigen, kan de
resterende minderheidsaandeelhouders dwingen om hun
aandelen aan hem over te dragen (lid 2, onderdeel a). De
lidstaten mogen ook een hogere drempel voor het uitstotingsrecht bepalen, tot een maximum van 95% van het kapitaal en 95% van de stemrechten. Als alternatief kan het
uitstotingsrecht afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de bieder na aanvaarding van het bod effecten
heeft verworven of contractueel heeft toegezegd effecten te
verwerven die ten minste 90% van het stemgerechtigde
kapitaal en 90% van de stemrechten die deel uitmaken van
het bod vertegenwoordigen (lid 2, onderdeel b). De minderheidsaandeelhouder heeft recht op een billijke prijs voor
zijn aandelen (lid 5). De regeling is tot op zekere hoogte te
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vergelijken met de in Nederland reeds bestaande uitkoopregeling (artikel 2:92a BW). De regeling in de richtlijn is
echter meer toegespitst op het geval van uitstoting van een
minderheidsaandeelhouder na een openbaar bod. Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 359d.
Artikel 16 van de richtlijn regelt het verkooprecht van een
minderheidsaandeelhouder die – nadat een openbaar bod
heeft plaatsgevonden en hij daarop niet is ingegaan – alsnog tot overdracht van zijn effecten aan de bieder wil overgaan. Deze regeling is bedoeld als het complement van het
uitstotingsrecht.
De bepalingen van de richtlijn met een vennootschapsrechtelijke karakter worden zoveel mogelijk uitgevoerd in een
nieuwe afdeling 3 in titel 8 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Afdeling 3 betreft dan de bijzondere bepalingen
voor het geval een openbaar bod wordt uitgebracht op de
vennootschap.
5. Overnames en beschermingsmaatregelen
5.1. Het wetsvoorstel uit 1997
Hoewel bij een openbaar overnamebod vele partijen een
rol spelen, zijn de belangrijkste rollen weggelegd voor de
bieder en de doelvennootschap. Indien de bieder en doelvennootschap overeenstemming bereiken over het bod,
wordt gesproken van een vriendelijk bod. In het tegenovergestelde geval wordt gesproken van een vijandig bod. Bij
een vijandig bod komt het nogal eens voor dat het bestuur
van de doelvennootschap beschermingsmaatregelen treft
om de bieder tot nader overleg te dwingen ten einde een
hogere prijs of werkgelegenheidsgaranties af te dwingen
dan wel om een door een derde uit te brengen alternatief
bod uit te lokken.
Over de wenselijkheid van mogelijkheden om een vennootschap te beschermen zijn in het verleden in en buiten de
Tweede Kamer vele discussies gevoerd. Een belangrijk ijkpunt in deze discussie is het in 1997 ingediende wetsvoorstel tot Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de ondernemingskamer over
zeggenschap in de naamloze vennootschap. 54 Dit wetsvoorstel had tot doel een voorziening te treffen voor die gevallen waarin de aandeelhouder met een overwegend kapitaalbelang in de aandeelhoudersvergadering wordt beperkt
in de uitoefening van zeggenschap door de aanwezigheid
van beschermingsmaatregelen. Uitgangspunt daarbij was
de situatie waarin de aandeelhouder en het leidinggevend
orgaan geen overeenstemming zouden hebben bereikt
over het besturen van de vennootschap. Op grond van het
wetsvoorstel uit 1997 zou de houder van aandelen of certificaten van aandelen van een vennootschap met een open
karakter de ondernemingskamer kunnen verzoeken om
maatregelen te treffen waardoor de kapitaalverschaffer in
staat wordt gesteld zeggenschap uit te oefenen in de vennootschap, in overeenstemming met zijn kapitaalbelang.
Als voorwaarde voor toewijzing van het verzoek was bepaald dat de kapitaalverschaffer gedurende een jaar ten
minste 70% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zou moeten hebben vertegenwoordigd. De rechter
diende het verzoek toe te wijzen, tenzij de vennootschap
54
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aannemelijk zou maken dat de voornemens van de verzoeker wezenlijk in strijd zouden zijn met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming of
dat er grond zou zijn te verwachten dat de verzoeker zou
handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid die op
grond van artikel 2:8 BW in de onderlinge verhouding voorop staat.
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is destijds vanzelfsprekend aandacht besteed aan de redenen
die ten grondslag lagen aan de keuze van het kabinet om,
door tussenkomst van de ondernemingskamer, doorbreking
van beschermingsmaatregelen mogelijk te maken. In dat
verband is opgemerkt dat het Nederlandse vennootschapsrecht een uitgewerkt stelsel van bepalingen kent over de inrichting van de vennootschap en van de toedeling van bevoegdheden aan de organen, waarbij een evenwichtige
toedeling van bevoegdheden aan het bestuur, de raad van
commissarissen en de algemene vergadering centraal
staat. Omdat de wet ruimte geeft aan vennootschappen om
de verdeling van taken en bevoegdheden op eigen wijze, al
dan niet neergelegd in de statuten, in te vullen, kan die
verdeling tot het gevolg leiden dat de bevoegdheden van
de algemene vergadering worden beperkt ten gunste van
het bestuur, de raad van commissarissen of de houders
van aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten. Hoewel in het algemeen geen bezwaar bestaat tegen een dergelijke verschuiving van bevoegdheden – dergelijke regelingen kunnen wenselijk zijn om een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming in de vennootschap te bevorderen – komt de beperking van de bevoegdheden van de algemene vergadering in een ander licht te staan wanneer
zich een belangrijke wijziging van het aandeelhouderschap
voordoet. Een overmaat aan beschermingsconstructies kan
in dat geval de dynamiek op de kapitaalmarkt en overnamemarkt belemmeren, namelijk wanneer ondernemingen
de invloed van (bestuurs-)onvriendelijke overnemers langdurig kunnen weren. Bovendien, zo werd in de toelichting
opgemerkt, is het ongewenst dat de ondernemingsleiding
een belangrijk gewijzigde machtsverhouding in de aandeelhoudersvergadering langdurig kan negeren.
Het wetsvoorstel heeft destijds verschillende, uiteenlopende reacties opgeroepen. Sommigen vonden dat het wetsvoorstel te ver gaat met het doorbreken van beschermingsconstructies tegen een vijandig bod. Ook is wel opgemerkt
dat de tussenkomst van de rechter in vergelijkbare gevallen
in andere Europese landen achterwege blijft. Nederland
zou daarmee uit de pas lopen.
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uit
1997 heeft, mede ten gevolge van de uiteenlopende reacties, lange tijd stil gelegen. Het kabinet heeft in augustus
2002 aangegeven dat het wetsvoorstel zou worden heroverwogen, waarbij de totstandkoming van de richtlijn voor
het openbaar overnamebod een rol zou spelen. Door (leden van) de Tweede Kamer is daarnaast, onder meer bij de
behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van
de structuurregeling (hierna: het wetsvoorstel structuurregeling) 55 , aangedrongen op een meer samenhangende
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aanpak van het kabinet ten aanzien van het fenomeen beschermingsconstructies.
Ook daarbij is gewezen op de band die die aanpak moet
hebben met de toen nog niet vastgestelde richtlijn betreffende het openbaar overnamebod. Deze richtlijn is thans
vastgesteld en wordt met het wetsvoorstel geïmplementeerd. Daarmee is naar het oordeel van het kabinet ook het
moment aangebroken voor een samenhangende aanpak
van beschermingsmaatregelen.
5.2. Ontwikkelingen op het gebied van «corporate governance»
Alvorens specifiek aandacht te schenken aan de wijze
waarop het kabinet voornemens is de geïntegreerde aanpak van beschermingsmaatregelen vorm te geven, verdient
een aantal algemene ontwikkelingen op het terrein van
corporate governance in de periode tussen 1997 en eind
2005, kort de aandacht. Zo heeft het, hierboven reeds genoemde, wetsvoorstel structuurregeling kracht van wet gekregen en is de wet op 1 oktober 2004 in werking getreden. 56 Als gevolg van deze wetswijziging is de corporate
governance structuur van vennootschappen versterkt, onder meer door de introductie van het recht voor de algemene vergadering om bepaalde bestuursbesluiten goed te
keuren (artikel 2:107a BW) en het agenderingsrecht voor
individuele aandeelhouders (artikel 2:114a BW). Tevens introduceerde deze wetswijziging het recht op een stemvolmacht voor de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die beursgenoteerd zijn
(artikel 2:118a BW). Artikel 2:118a BW maakt onderscheid
tussen «dagelijkse» gebeurtenissen («vredestijd») en de in
het tweede lid van artikel 2:118a BW opgenomen gevallen
waarin de vennootschap op de een of andere manier onder
druk staat («oorlogstijd»). Wanneer sprake is van «vredestijd», hebben certificaathouders recht op een stemvolmacht
van de aandeelhouder van de vennootschap (veelal een
administratiekantoor). In dat geval bepaalt de certificaathouder de uitoefening van het stemrecht. Wanneer echter
sprake is van «oorlogstijd», kan de stemvolmacht aan de
certificaathouders worden onthouden en kunnen reeds verleende stemvolmachten worden ingetrokken.
Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag gesteld
of het onderscheid tussen «vredestijd» en «oorlogstijd»
wenselijk is. Hierdoor kan, zo werd opgemerkt, de certificaathouder mogelijk stemrecht worden ontzegd op een
moment dat hij juist stemrecht zou willen uitoefenen om
zich uit te spreken over belangrijke veranderingen in het
beleid van de vennootschap waaraan hij kapitaal verschaft.
Om die reden is gediscussieerd over de vraag of de leden
2, 3 en 4 van artikel 2:118a BW gehandhaafd zouden moeten worden. Destijds is de schrapping van de genoemde artikelleden prematuur geacht, mede omdat het niet wenselijk
leek vooruit te lopen op de aangekondigde meer samenhangende bezinning op beschermingsconstructies en andere beschermingsmaatregelen.
Naast deze wijzigingen in de wetgeving is in december
2003 de Nederlandse corporate governance code versche-

nen en van een wettelijke basis voorzien.57 De code heeft
als doel bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van
het publiek in een eerlijke, integere en transparante gang
van zaken binnen Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en het versterken van de onderlinge «checks
and balances». In de code zijn daartoe zogenoemde «best
practices» en principes opgenomen, onder meer over de
wijze waarop het bestuur van de vennootschap en de toezichthouders op het bestuur verantwoording afleggen aan
aandeelhouders. Beursgenoteerde vennootschappen dienen in hun jaarverslag een paragraaf op te nemen over de
naleving van de Nederlandse corporate governance code.
De code bevat ten slotte een aantal aanbevelingen aan de
wetgever. Zo merkt de opsteller van de code, de Commissie corporate governance, op dat, wil de algemene vergadering van aandeelhouders een volwaardige rol kunnen
spelen in het systeem van «checks and balances» in de
vennootschap, het vraagstuk van de toelaatbaarheid van
beschermingsconstructies ter hand moet worden genomen.
In de Nederlandse corporate governance code wordt opgemerkt dat certificering van aandelen niet moet worden
gebruikt als beschermingsmaatregel (principe IV.2). In hetzelfde principe is bepaald dat het bestuur van het administratiekantoor aan certificaathouders die daarom vragen
onder alle omstandigheden en onbeperkt stemvolmachten
verstrekt. De aldus gevolmachtigde certificaathouders kunnen het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen.
Nadien heeft de Commissie corporate governance de wetgever aanbevolen om de leden 2, 3 en 4 van artikel 2:118a
BW te schrappen (aanbeveling nr. 11).
5.3. Voorgestelde aanpassingen in de regelgeving op
het gebied van beschermingsmaatregelen
Hiervoor is opgemerkt dat de lidstaten in beginsel zelf moeten beoordelen op welke wijze zij de onderdelen van de
richtlijn die zien op de mogelijkheden van doelvennootschappen om zich te beschermen en de doorbraak van bepaalde belemmeringen voor de overdracht van effecten en
de uitoefening van stemrecht regelen. De belangrijkste bepalingen dienaangaande zijn te vinden in de artikelen 9, 11
en 12 van de richtlijn.
Artikel 9 van de richtlijn heeft als uitgangspunt dat het bestuur en de raad van commissarissen – in het geval van
een openbaar bod op de effecten van de vennootschap –
geen handelingen mogen verrichten die het slagen van het
bod kunnen frustreren, tenzij daarvoor goedkeuring wordt
verleend door de algemene vergadering. Wel is het toegestaan dat het bestuur en de raad van commissarissen onderzoeken of een alternatief openbaar bod kan worden uitgebracht. Artikel 11 van de richtlijn betreft vervolgens de
doorbraak van bepaalde bestaande statutaire en contractuele regelingen die het slagen van een openbaar bod kunnen belemmeren. Ten slotte bepaalt artikel 12 van de richtlijn, waarin overweging 21 van de richtlijn wordt uitgewerkt,
dat de lidstaten zelf kunnen bepalen of zij de vennootschappen met statutaire zetel op hun grondgebied verplichten tot toepassing van de artikelen 9 lid 2 en lid 3 en/of arti57
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Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere
voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.
2004, 747).

64

algemene delen memories van toelichting
kel 11.
Wanneer een lidstaat vennootschappen niet verplicht tot de
toepassing van één of beide artikelen, moet het in ieder
geval voor de vennootschappen die hun statutaire zetel in
die lidstaat hebben mogelijk zijn om de desbetreffende artikelen uit eigen beweging toe te passen.
Het kabinet kiest ervoor om – in beginsel – van de facultatieve regeling van artikel 12 van de richtlijn gebruik te maken. De uitvoering van artikel 12 in samenhang met de artikelen 9 en 11 als optie voor de vennootschappen, heeft tot
gevolg dat Nederlandse vennootschappen in beginsel zelf
bepalen of zij kiezen voor een onbeschermd of een beschermd vennootschappelijk karakter. Omdat die keuze
door vennootschappen, op grond van artikel 12 van de
richtlijn, openbaar dient te worden gemaakt, wordt de kapitaalmarkt in staat gesteld om al dan niet gevolgen te verbinden aan de keuze voor een bepaalde vennootschappelijke structuur.
Weliswaar is de verwachting dat enkele lidstaten uiteindelijk de toepassing van artikel 9 van de richtlijn verplicht zullen voorschrijven, omdat de desbetreffende regeling reeds
onderdeel is van het desbetreffende nationale recht, maar
een enkele uitzondering daargelaten ligt het niet voor de
hand dat lidstaten kiezen voor de verplichte toepassing van
artikel 11.
Door de keuze voor het flexibele systeem in Nederland zullen Nederlandse vennootschappen in beginsel geen nadelige gevolgen voor hun concurrentiepositie ondervinden.
Omdat de toepassing artikel 9 en/of 11 niet verplicht wordt
voorgeschreven wordt voorts voorkomen dat de statuten
van vele betrokken vennootschappen zouden moeten worden aangepast, hetgeen nieuwe administratieve lasten zou
veroorzaken.
De keuzevrijheid kan naar het oordeel van het kabinet echter niet onbeperkt zijn. Daarbij geldt onverkort de, hierboven in deze toelichting al aangehaalde, overweging dat het
onwenselijk wordt geacht wanneer de ondernemingsleiding
een belangrijk gewijzigde machtsverhouding in de aandeelhoudersvergadering langdurig negeert of zou kunnen
negeren.
Met het oog op een dynamische kapitaalmarkt en een concurrerende economie wordt het onwenselijk geacht dat een
overname die het economisch belang van de doelvennootschap dient, achterwege blijft vanwege bepaalde juridische
beschermingsmaatregelen. Het in stelling brengen van beschermingsconstructies tegen een vijandige overname kan
verhinderen dat aandeelhouders met een aanzienlijk aandelenpakket daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op
het beleid, met als gevolg dat deze aandeelhouder, indien
hij het niet eens is met het door het bestuur van de vennootschap gevoerde beleid, slechts de mogelijkheid rest
om zijn aandelen te verkopen. Ook kunnen potentiële beleggers die een actieve rol binnen de vennootschap willen
vervullen, worden afgeschrikt. Dit kan uiteindelijk schadelijke gevolgen hebben voor het investeringsklimaat in Nederland.
Wanneer wordt gekeken naar de mogelijkheden die (het
bestuur van) een doelvennootschap heeft om zich te beschermen tegen openbare overnames die naar haar mening onwenselijk zijn, wordt in de literatuur wel gesproken
over beschermingsconstructies (die in werking worden ge-
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steld bij een vijandige overname) en overige beschermingsmiddelen (dat wil zeggen aspecten van de normale
inrichting van de vennootschap die in geval van een vijandige overname mede invloed kunnen hebben op de mogelijkheid van de overnemer om in zijn streven te slagen). Er
wordt ook wel onderscheiden tussen tijdelijke en permanente bescherming. Een voorbeeld van een beschermingsmiddel met een permanent karakter was het certificeren van aandelen waarbij aan de certificaathouder het recht
op een stemvolmacht steeds werd onthouden. Dit is met de
invoering van artikel 2:118a BW niet meer mogelijk. Wel
kan op grond van de huidige regeling een stemvolmacht
worden geweigerd in «oorlogstijd». Wanneer daarop beroep wordt gedaan is sprake van certificering als beschermingsconstructie.
De bezwaren daartegen richten zich niet tegen het gebruik
van certificering als instrument om een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming in de vennootschap te bevorderen en deze niet afhankelijk te laten zijn van toevallige
meerderheden in de algemene vergadering. Van «toevallige» meerderheden in de algemene vergadering zal, indien
werkelijk belangrijke veranderingen in het beleid van de
vennootschap op de agenda staan, echter geen sprake
zijn. Het gaat ook om het onder bijzondere omstandigheden plots onthouden van een stemvolmacht. Certificering
fungeert daardoor in dergelijke situaties als een beschermingsconstructie.
Overheidsingrijpen op dit terrein is nodig omdat de praktijk
laat zien dat – ondanks dat het aantal beursgenoteerde
vennootschappen dat certificering van aandelen toepast de
afgelopen jaren is terug gelopen – de (kapitaal)markt zelf
onvoldoende in staat is deze vorm van certificering terug te
dringen. Dit geldt te meer omdat aan het gebruik van certificering als beschermingsconstructie negatieve uitstralingseffecten zijn verbonden voor de Nederlandse kapitaalmarkt.
Van belang is ten slotte dat wanneer een kapitaalverschaffer zeggenschap heeft in «oorlogstijd», ook een grotere betrokkenheid mag worden verwacht bij de besluitvorming die
in een dergelijke belangrijke periode wordt voorbereid. De
laatste tijd zijn vooral de grotere institutionele beleggers
meer actief geworden in de algemene vergadering van
beursvennootschappen, hetgeen prijzenswaardig is. Wij
menen dat van de kapitaalverschaffers verwacht mag worden dat zij de hen toekomende rechten op een aansprekende en verantwoordelijke manier zullen gebruiken. Zij
zullen het daadwerkelijk afleggen van verantwoording door
het bestuur en de raad van commissarissen kunnen afdwingen. Indien van kapitaalverschaffers verwacht en verlangd wordt dat zij daadwerkelijk werk maken van de aan
hen toegekende rol in het systeem van de «checks and balances» bij beursgenoteerde vennootschappen, dan dienen
zij over de mogelijkheden daartoe te beschikken, tevens
indien sprake is van beslissingen in het kader van overnames. Dit wordt ook door de Commissie corporate governance aanbevolen (aanbeveling 14).
De hierboven beschreven overwegingen hebben ertoe geleid dat in dit wetsvoorstel een tweetal voorstellen voor
aanpassing van de regelgeving op het gebied van beschermingsmaatregelen is opgenomen die niet als zodanig
uit de richtlijn voortvloeien. De reden om deze voorstellen
desalniettemin toch in dit wetsvoorstel op te nemen hangt
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samen met, de hierboven reeds beschreven, wenselijkheid
van een meer samenhangende bezinning op beschermingsmaatregelen in het licht van de richtlijn.
Concreet wordt, ten eerste, voorgesteld om houders van
certificaten van aandelen het recht te geven om onder alle
omstandigheden en onbeperkt stemvolmachten te verlangen van het administratiekantoor. Om dat te bewerkstelligen wordt voorgesteld de leden 2, 3 en 4 van artikel 2:118a
BW te laten vervallen. Aangezien deze leden van artikel
2:118a van meet af aan ter discussie hebben gestaan, ligt
niet voor de hand dat de praktijk door de wijziging van het
artikel wordt verrast. Het voorstel sluit aan bij de eerder genoemde elfde aanbeveling aan de wetgever van de Commissie corporate governance. Het voorstel sluit ook aan bij
de aanbevelingen van de (Annotations to the) OECD Principles of Corporate Governance (2004) waarin wordt aanbevolen dat: «Holders of depository receipts should be provided with the same ultimate rights and practical opportunities to participate in corporate governance as are accorded
to holders of the underlying shares. Where the direct holders of shares may use proxies, the depositary, trust office
or equivalent body should therefore issue proxies on a
timely basis to depository receipt holders. The depository
receipt holders should be able to issue binding voting instructions with respect to the shares, which the depository
or trust office holds on their behalf.» (p. 43). De OECD
Principles maken geen onderscheid tussen «oorlogstijd» en
«vredestijd» als het gaat om het recht van de certificaathouder om in staat te worden gesteld deel te nemen aan de
corporate governance van de vennootschap. Voor een verdere bespreking van het artikel wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 2:118a BW.
Kamerstuk 30.419, nr. 20
De heer Jan de Vries (CDA): De regering heeft bij nader inzien ervoor gekozen om bij nota van wijziging de automatische doorbraakregeling te schrappen. Dat is mooi, maar uit
de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat de regering dat niet doet vanuit een innerlijke overtuiging, althans
zo lees ik de nota. Zij erkent dat de doorbraakregel omstreden is en dat daardoor de implementatie van het wetsvoorstel vertraging kan opleveren – een pragmatische overweging, overigens ook relevant – maar dat gaat geheel voorbij
aan de argumenten die mijn fractie heeft ingebracht en aan
de jurisprudentie. De regering heeft gelukkig wel het inzicht
in de implementatie van de richtlijn in andere lidstaten laten
meewegen.
Alleen Griekenland, Letland en Litouwen kiezen voor een
automatische doorbraakregeling. Mag uit de nota naar aanleiding van het verslag worden opgemaakt dat de regering
het voornemen heeft om op een later moment de discussie
over de automatische doorbraakregeling te heropenen?
Deze regering zou daar dan wel erg snel mee moeten zijn,
maar wij spreken de hoop en de verwachting uit dat de volgende regering daar vanaf zal zien.
Ik zal nu spreken over de certificering. De CDA-fractie kiest
voor het uitgangspunt dat Nederlandse vennootschappen
vrij zijn om zelf te kiezen voor een onbeschermd of een beschermd vennootschappelijk karakter.
Dat is ook het uitgangspunt van de richtlijn. De regering
bleef eerst bij haar voornemen om de mogelijkheid tot het
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uitsluiten van de stemvolmacht voor certificaathouders in
oorlogstijd te schrappen. Daardoor werden de mogelijkheden tot certificering als beschermingsconstructie in belangrijke mate beperkt. Daarom heeft de CDA-fractie, samen
met de PvdA-fractie, het amendement op stuk nr. 13 ingediend dat ertoe leidt dat de onderneming ervoor zou kunnen blijven kiezen zich door middel van certificering te beschermen tegen vijandige overnames. Inmiddels heeft de
regering dit amendement in de derde nota van wijziging
overgenomen. Zeer veel dank daarvoor! Dat is een enorme
winst, voor onze Nederlandse ondernemingen, voor alle
stakeholders en dus ook voor onze Nederlandse economie.
Blijkbaar heeft het oranjegevoel ook binnen het kabinet gezegevierd.
Daarmee zijn de twee belangrijkste kritiekpunten van de
CDA-fractie van tafel en staat niets meer de aanvaarding
van dit wetsvoorstel in de weg. Wij kunnen dus snel klaar
zijn vanmiddag.
In de toelichting op de nota van wijziging zou je echter kunnen lezen dat de regering de discussie over de beschermingsconstructie op een later tijdstip, buiten dit wetsvoorstel om, zou willen heropenen. Wij geven deze en de volgende regering graag in overweging dat maar te laten. Onze overwegingen zijn daarbij de volgende.
Wij kiezen voor het principe van zelfregulering. De codeTabaksblat biedt die mogelijkheid. De commissie-Tabaksblat mag dan wel naast de code adviseren te komen tot
een wettelijke regeling, maar de wetgever zal hierin een eigen afweging moeten maken. De CDA-fractie ziet geen enkele reden om van dat principe van zelfregulering af te
stappen en hier tot wetgeving over te gaan.
De CDA-fractie constateert ook dat niet is aangetoond dat
het huidige beschermingsregime nadelig is voor het investeringsklimaat. Nederland scoort in internationale rankings
juist goed als het gaat op corporate governance.
Zeker na de wijziging van het structuurregime en de codeTabaksblat zie je een duidelijke verbetering in de wijze
waarop wij in internationaal opzicht scoren. Er zijn ons ook
geen voorbeelden bekend van ondernemingen die als gevolg van een beschermingsconstructie moeite hebben met
het aantrekken van vreemd kapitaal. Als ondernemingen
daarvan overtuigd zijn, wat let ze: ze kunnen vrijelijk kiezen
voor het beperken of schrappen van alle beschermingsmaatregelen. De praktijk bewijst dat ook. Steeds minder
beursgenoteerde ondernemingen kiezen voor certificering
van aandelen. Die discussie vindt dus toch wel plaats binnen de onderneming. Naar het oordeel van de CDA-fractie
moet de wenselijkheid van deze beschermingsmaatregel
aan de belanghebbenden in de onderneming worden gelaten en moet de wetgever niet in dat afwegingsproces treden. Aandeelhouders kunnen deze vraag ook zelfstandig
agenderen.
Het met de gewijzigde structuurregeling ingevoerde agenderingsrecht – ik doel op artikel 114a, Boek 2 BW – biedt
daartoe voldoende mogelijkheden. Daarom heeft mijn fractie op het eerste gezicht geen behoefte aan het amendement-Blok op stuk nr. 12, zoals dat ook een vertaling heeft
gekregen in de derde nota van wijziging.
Wij vragen de regering waarom de wetgever zou moeten
treden in de vrijheid van de onderneming om zelfstandig te
besluiten over de inrichting van de statuten. Wij overwegen
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een amendement op dit onderdeel in te dienen.
De CDA-fractie is met de regering van oordeel dat beschermingsconstructies nooit mogen worden misbruikt voor
onbeperkte bescherming en dus blokkeren van een overname of voor het beschermen van bijvoorbeeld de positie
van bestuurders en toezichthouders. Tegelijkertijd constateren wij dat ondernemingen terecht een beroep kunnen
doen op de beschermingsconstructies. Wanneer alleen het
aandeelhoudersbelang en dus ook het kapitaalbelang prevaleert, kan dat ten koste gaan van het ondernemingsbelang en al die daarmee samenhangende belangen van anderen. Aandeelhouders zijn bijvoorbeeld niet altijd geïnteresseerd in de continuïteit van de onderneming op lange
termijn. Ik verwijs daarvoor naar wat ik heb gezegd over de
bedreiging van bijvoorbeeld hedge funds.
Beschermingsconstructies kunnen ook dienen om concurrerend ondernemerschap te behouden. Ik denk aan het gevaar van het ontstaan van bijvoorbeeld marktmonopolies of
het door afnemers of concurrenten verkrijgen van patenten
of octrooien, waarna de doelvennootschap voor de nieuwe
eigenaars niet meer interessant is en geliquideerd wordt.
Een beschermingsconstructie maakt het mogelijk om over
al deze belangen in gesprek te treden. Dat kan de vennootschap op lange termijn dienen.
Voor de CDA-fractie is het van groot belang dat er sprake
is van een level playing field. Wij constateren dat veel andere Europese lidstaten, zoals Duitsland en Frankrijk, heel
bewust kiezen voor een beschermingsregime. Andere lidstaten, zoals Luxemburg en Ierland, kiezen voor een regime met veel flexibiliteit in het ondernemingsrecht. Weer
andere lidstaten kiezen voor indirecte beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld via mededingingswetgeving, zoals in
Groot-Brittannië. In de Verenigde Staten bestaan er uitgebreide mogelijkheden tot beschermingsconstructies die niet
aan de aandeelhouders behoeven te worden voorgelegd.
In de ogen van de CDA-fractie is het daarom juist in het belang van ons vestigingsklimaat als ook het Nederlandse
ondernemingsrecht uitgaat van flexibiliteit en dus van keuzevrijheid in het toepassen van het beschermingsregime.
Verkeerde keuzes kunnen worden gecorrigeerd door de
kapitaalmarkt. Misbruik kan worden gecorrigeerd door de
rechter. […]
De heer Douma (PvdA): Voorzitter. Het is al heel wat jaren
geleden dat voormalig Europees Commissaris Bolkestein
probeerde om in Europa een eenduidige richtlijn tot stand
te brengen over beschermingsconstructies en de afbouw
daarvan. De verplichte afbouw van beschermingsconstructies is er uiteindelijk niet gekomen. Er ligt een Europese
richtlijn die in grote mate vrijheid aan de landen geeft om
daar zelf een aantal keuzes in te maken. Daarbij speelt een
aantal belangrijke punten een rol. Eén daarvan is dat in het
oorspronkelijke wetsvoorstel op twee punten een belangrijke kop zat bovenop hetgeen door Europa verplicht wordt
gesteld, namelijk de automatische doorbraakmaatregel en
het beperken van de mogelijkheden om door middel van
certificering een onderneming in oorlogstijd te beschermen.
Beide onderdelen zijn er gelukkig onder druk van de Kamer
via ingediende amendementen in de nota’s van wijzigingen
recent weer uitgehaald. Dat haalt voor een belangrijk deel
de kou uit de lucht.
Een belangrijk onderdeel van het verplichte pakket is één
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van de kernstukken van dit wetsvoorstel, namelijk de verplichting om bij een 30%-belang of meer een overnamebod
te doen. Dat het noodzakelijk is dat wij snel tot implementatie van deze wetgeving komen, blijkt uit het feit dat Centaurus en Paulson van Stork naar een belang van 33% zijn
gegaan. Wanneer dit wetsvoorstel al in de Staatscourant
zou zijn verschijnen, hadden zij zich waarschijnlijk wel twee
keer bedacht alvorens dat te doen.
Dit is een belangrijk en interessant debat, omdat het lijkt
alsof er binnen de geledingen van het kabinet een verschil
van opvatting bestaat. Wij kregen een wetsvoorstel van minister Donner van Justitie en minister Zalm van Financiën,
maar daar bleek minister Wijn heel andere opvattingen
over te hebben. De laatste is voorzichtig gecorrigeerd.
Maar het lijkt alsof er nog steeds wat licht tussen de verschillende opvattingen zit.
Uit de stortvloed van nota’s van wijzigingen blijkt ook wel
dat de regering niet helemaal koersvast is. Ik ben dan ook
benieuwd hoe wij dit debat met een nieuwe minister van
Justitie zullen afronden. Wij zijn blij dat de doorbraakmaatregel en de beperking van de beschermingsconstructies
door middel van certificering eruit zijn gehaald. Daarmee is
een belangrijke stap gezet.
Vanzelfsprekend willen wij de verplichte onderdelen van de
Europese richtlijn in Nederland doorvoeren. Maar vrijwel alle maatregelen die Nederland vrijwillig neemt, vinden wij
voorbarig. Andere Europese landen doen vrijwel niets aan
de afbouw van beschermingsconstructies.
In de Verenigde Staten, het land waar de aandeelhouders
het zogenaamd voor het zeggen hebben, kennen ondernemingen een groot aantal beschermingsconstructies.
Ik heb mij laten vertellen dat de staat Delaware zo ongeveer het paradijs is voor ondernemingen die zich tegen vijandige overnames willen beschermen. Dat strookt natuurlijk niet met het beeld dat wij normaal gesproken hebben
van de VS. Beschermingsconstructies zijn bepaald geen
Europees fenomeen; ze komen overal in de wereld voor. Ik
begrijp dat in de VS een hele bedrijfstak kan bestaan van
het toedienen van poison pulse, dus er is geen reden om in
Nederland voor de muziek uit te lopen. […]
De doorbraakmaatregel en de beperking van de mogelijkheid tot bescherming door middel van certificering zijn uit
het wetsvoorstel gehaald, en volgens de fractie van de Partij van de Arbeid terecht. De bestaande jurisprudentie laat
zien dat er voldoende waarborgen zijn om te voorkomen
dat ondernemingen zich tot de laatste snik verdedigen tegen een vijandige overname. Uiteindelijk is een doorbraak
van beschermingsconstructies in Nederland als gevolg van
jurisprudentie mogelijk.
In het wetsvoorstel resteert evenwel een aantal kwesties
waarover wij nog moeten spreken. Bij derde nota van wijziging heeft het kabinet een nieuw artikel in het wetsvoorstel
opgenomen dat, kort door de bocht gezegd, inhoudt dat ieder beursgenoteerd vennootschap binnen zes maanden na
de inwerkingtreding van de wet in een algemene vergadering van aandeelhouders het al dan niet toepassen van beschermingsconstructies en doorbraakregelingen dient te
bespreken. Dit staat naar ons gevoel op gespannen voet
met het door de vennootschap zelf bepalen van haar eigen
inrichting. Het is ook onnodig, gezien het feit dat aandeelhouders op dit moment al de mogelijkheid hebben om zelf
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de punten die zij van belang vinden te agenderen voor de
aandeelhoudersvergadering. Met dit voorstel is opnieuw
sprake van een nationale kop op de Europese richtlijn.
Volgens ons is die nationale kop onnodig. Graag vernemen
wij van het kabinet of dit alsnog bereid is om dit artikel uit
het wetsvoorstel te schrappen. Zo niet, dan zal ik een daartoe strekkend amendement indienen.
Het tweede voorstel betreft de introductie van artikel 2:359c
BW dat, kort gezegd, voorziet in de mogelijkheid voor degene die een openbaar bod heeft uitgebracht op de aandelen van een beursvennootschap en ten gevolge daarvan
ten minste 75% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, om bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap te benoemen en te ontslaan. Als voorwaarden
gelden daarbij dat zes maanden zijn verstreken na het uitbrengen van een openbaar bod en geen strijd ontstaat met
de toepassing van de structuurregeling (artikel 2:158, 161,
161a en 162 BW). De bepaling sluit nauw aan bij het stramien voor een doorbraakregeling voor beschermingsmaatregelen dat volgt uit artikel 11 lid 4 van de richtlijn en vennootschappen uit eigen beweging kunnen toe passen. Belangrijke verschillen zijn echter dat toepassing van artikel
2:395c BW ertoe kan leiden dat beschermingsmaatregelen
kunnen worden doorbroken tegen de zin in van (het bestuur en de raad van commissarissen van) de doelvennootschap en dat tussen het uitbrengen van het bod en de
doorbraak een termijn van tenminste zes maanden ligt.
Hierdoor wordt enerzijds bereikt dat de ondernemingsleiding een belangrijke, gewijzigde machtsverhouding in de
aandeelhoudersvergadering niet langdurig kan negeren,
terwijl door het inbouwen van de periode van zes maanden
anderzijds voldoende mogelijkheden worden ingebouwd
voor bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap om de bieder tot nader overleg te dwingen of om een
alternatief bod uit te lokken. De omstandigheid dat een bieder door het uitbrengen van een openbaar bod 75% van
het kapitaal verwerft, rechtvaardigt dat hij in staat wordt gesteld om bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap te vervangen. Gedurende de termijn van zes
maanden kunnen de bieder en bestuurders en commissarissen van de vennootschap in overleg treden over het
openbaar bod en over de situatie die ten gevolge van het
openbare bod zal kunnen ontstaan. De bieder zal de aandeelhouders van de doelvennootschap moeten bewegen
hun aandelen aan hem aan te bieden. In de praktijk is het
daarvoor van groot belang de steun van het bestuur en de
raad van commissarissen van de doelvennootschap te
hebben. Dat risico zal de bieder niet willen lopen. Hij heeft
derhalve een prikkel om serieus overleg te voeren met de
doelvennootschap. De doelvennootschap heeft in de periode van zes maanden de tijd om het bod te overwegen, met
de bieder te onderhandelen en zich te bezinnen op de te
volgen strategie of de te nemen maatregelen. In het bijzonder kan daarbij ook gedacht worden aan het uitlokken van
een ander openbaar bod door een derde (bevriende) partij.
Met dit voorstel wordt een goede balans gevonden tussen
enerzijds de lengte van de termijn waarin de ondernemingsleiding in relatieve rust haar positie ten opzichte van
de bieder en diens plannen kan bepalen, overeenstemming
kan bereiken met de bieder of eventueel op zoek kan gaan
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naar alternatieve biedingen, en anderzijds de lengte van de
termijn waarin de bieder in onzekerheid verkeert of de
overname kans van slagen heeft en door deze onzekerheid
mogelijk op voorhand wordt afgeschrikt om een openbaar
bod uit te brengen welke in het economische belang van de
doelvennootschap zou kunnen zijn. Vanwege de wens om
langdurige onzekerheid voor beleggers te voorkomen is
gekozen voor een andere aanpak dan in het wetsvoorstel
uit 1997. Dat wetsvoorstel ging uit van een rechterlijke toets
door de ondernemingskamer. Voor een verdere bespreking
van dit artikel wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op het voorgestelde artikel 2:359c BW. Aldaar
wordt tevens aandacht besteed aan het voornemen om, in
samenhang met de indiening van dit wetsvoorstel ,het
wetsvoorstel uit 1997 in te trekken.
5.4. Bespreking commentaar op de voorstellen inzake
beschermingsmaatregelen
Een voorontwerp van het onderhavige wetsvoorstel, dat ter
consultatie openbaar is gemaakt en dat zowel een aanpassing van artikel 2:118a omvatte als de introductie van artikel 2:359c BW, heeft verdeelde reacties opgeleverd. Een
algemeen punt van kritiek op beide voorstellen betrof het
onverplichte karakter in relatie tot de richtlijn en de mogelijkheid dat hierdoor vertraging wordt opgelopen in het parlementaire traject. De mogelijkheid van vertraging kan niet
worden ontkend. Zoals eerder is opgemerkt, hecht het kabinet echter aan de toegezegde meer samenhangende
aanpak op het terrein van de beschermingsmaatregelen en
samenhang van die aanpak met de implementatie van de
richtlijn. Om die reden is ervoor gekozen om in dit wetsvoorstel de implementatie van de overnamerichtlijn met de
aanpak van beschermingsmaatregelen.
Voorts werden met betrekking tot beide voorstellen door
onder meer VNO NCW, VEUO en de Commissie vennootschapsrecht opmerkingen gemaakt over de te verwachten
gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen. Voorkomen zou moeten worden dat Nederlandse ondernemingen een gemakkelijke prooi worden
voor een vijandige overname door buitenlandse ondernemingen die zich zelf beschermen tegen een overname,
hetzij op directe hetzij op indirecte wijze, zoals in de vorm
van piramideconstructies, bestaande marktstructuren of
zogenaamde poison pils. Met betrekking tot deze opmerkingen merken wij het volgende op.
De regering meent dat het ten behoeve van een goed functioneren van een vennootschap noodzakelijk is dat de zij
voldoende vermogen kan genereren voor haar ondernemingsactiviteiten. De corporate governance van een vennootschap kan een factor van betekenis vormen voor beleggingsbeslissingen van kapitaalverschaffers. Wanneer
deze kapitaalverschaffers bijvoorbeeld slechts certificaten
van aandelen kunnen verkrijgen die hen geen invloed geven op de besluitvorming in de algemene vergadering in
«oorlogstijd», dan zal hen dat van de investering in de vennootschap kunnen weerhouden. Deze kapitaalverschaffers
zullen in beginsel bereid zijn meer te betalen voor aandelen
die hen de keuze bieden tussen het uitoefenen van hun
stemrecht in de algemene vergadering of te «stemmen met
de voeten», dan voor certificaten die hen geen keuze laten
dan te verkopen. De kosten voor het aantrekken van kapi-
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taal van een vennootschap kunnen daarmee dalen en de
«checks and balances» worden versterkt. Hetgeen hierboven wordt opgemerkt omtrent de betekenis van de corporate governance van een vennootschap voor beleggingsbeslissingen van kapitaalverschaffers geldt ook ten aanzien
van het voorgestelde artikel 2:395c BW. Het artikel helpt bij
het voorkomen van een slechte naam voor het Nederlandse samenstel van regels betreffende het openbaar bod, die
is – of zal – ontstaan indien bestuurders en commissarissen zich langere tijd kunnen verschansen tegen een bieder.
Ook hierdoor zullen de kosten voor het aantrekken van kapitaal van een vennootschap dalen en de «checks and balances» worden versterkt. En hoewel erkend moet worden
dat de aanpassing van artikel 2:118a en het voorgestelde
artikel 2:395c BW ertoe leiden dat Nederlandse ondernemingen zich minder kunnen beschermen tegen onwelgevallige kapitaalverschaffers dan nu het geval is, ziet het kabinet daarin onvoldoende reden om de voorgestelde aanpassingen niet door te voeren. Omdat door de voorstellen,
naar de verwachting van het kabinet, de Nederlandse kapitaalmarkt over het algemeen beter zal functioneren, worden
al met al geen concurrentienadelen gevreesd.
Met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen in artikel
2:118a BW is door een aantal marktpartijen (waaronder
VNO NCW, VEUO, FNV en de Commissie vennootschapsrecht) betoogd dat de bestaande regeling aan vennootschappen waarvan aandelen zijn gecertificeerd en die geconfronteerd worden met een vijandig bod, terecht een
mogelijkheid biedt om het vennootschappelijk belang te beschermen tegen een onevenredig nastreven van het eigen
belang door certificaathouders. Het kabinet onderschrijft dit
niet. Indien van de kapitaalverschaffer verlangd wordt dat
zij daadwerkelijk werk maken van de aan hen toegekende
rol in het systeem van de «checks and balances» bij
beursgenoteerde vennootschappen, dan dienen aan hen
ook de mogelijkheden daartoe ter beschikking te staan. Het
ligt niet in de rede om daarbij een uitzondering te maken
voor de situatie waarin sprake is van «oorlogstijd». Om deze reden deelt het kabinet evenmin het, door VNO NCW en
VEUO aangevoerde argument ter verdediging van het gebruik van certificering als beschermingsmaatregel in oorlogstijd, inhoudende dat dergelijk gebruik niet berust op een
besluit van het bestuur of de raad van commissarissen van
de doelvennootschap, maar van het onafhankelijke bestuur
van het administratiekantoor. Immers ook in dat geval ontbreekt het kapitaalverschaffers nog steeds aan de mogelijkheid om verantwoording van het bestuur of de raad van
commissarissen af te dwingen. Van de kapitaalverschaffers
mag verwacht mag worden dat zij de hen toekomende
rechten op een aansprekende en verantwoordelijke manier
zullen gebruiken. Mochten andere betrokkenen bij de
beursgenoteerde vennootschap zich niet in dat gebruik
kunnen vinden, dan staan voor hen andere middelen open.
Het preventief uitsluiten van de mogelijkheid voor kapitaalverschaffers om te stemmen via volmacht omdat zij mogelijkerwijs hun eigen belang onevenredig zouden nastreven,
is echter een middel dat te ver gaat.
Door verschillende marktpartijen werd voorts opgemerkt
dat het niet wenselijk zou zijn dat ondernemingen – kort na
de invoering van artikel 2:118a BW – het middel van de
certificering wordt ontnomen. Anderzijds werd door andere
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marktpartijen (SCGOP en VEB) opgemerkt dat certificering
van aandelen als beschermingsmaatregel moet worden afgeschaft omdat kapitaalverschaffers daardoor – ook in vredestijd – geen effectieve rol kunnen spelen in de aandeelhoudersvergadering; zij kunnen worden overstemd door het
administratiekantoor. Het kabinet heeft geen aanleiding gezien de voorgestelde aanpassingen in artikel 2:118a BW te
wijzigen. Zoals eerder is opgemerkt, beoogt de aanpassing
van dat artikel het gebruik van certificering als beschermingsconstructie tegen te gaan, maar wordt niet beoogd
dat certificering niet langer kan worden gebruikt om een
zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming in de vennootschap te bevorderen en deze niet afhankelijk te laten zijn
van toevallige meerderheden in de algemene vergadering.
Hierdoor is naar de mening van het kabinet geen sprake
van «ontnemen van het middel van certificering» in algemene zin.
Ten slotte kan, wat betreft de opmerking van VNO NCW
dat de voorgestelde aanpassing van artikel 2:118a BW
haaks staat op de Nederlandse corporate governance code, omdat deze toelaat dat gemotiveerd van de code wordt
afgeweken, het volgende worden opgemerkt. Vennootschappen kunnen er thans nog voor kiezen om de wettelijke regeling van artikel 2:118a lid 2–4 BW toe te passen, in
afwijking van de codebepaling. Wanneer de codebepaling
wordt gevolgd, moet het administratiekantoor onder alle
omstandigheden en onbeperkt een stemvolmacht verstrekken aan, daarom verzoekende, certificaathouders. Het is, in
het kader van goed functionerende checks and balances,
van belang dat de uitvoerende macht (het bestuur) kan
worden gecontroleerd door commissarissen en aandeelhouders. In het kader van certificering van aandelen berust
de aandeelhoudersmacht om het bestuur formeel te controleren in beginsel bij het administratiekantoor. Door toepassing van de code (dat onder andere nader is omschreven in
codebepaling IV.2.8) is het voor de certificaathouder mogelijk om in alle situaties gebruik te maken van het stemrecht.
De relatie tussen het verschaffen van het eigen vermogen
en het uitoefen van zeggenschap over het aan dit vermogen gekoppelde stemrecht komt daarmee terug in balans. Verschaffers van het eigen vermogen kunnen (indien
nodig) corrigerend optreden. Dit gaat verder dan de reeds
bestaande wettelijke plicht voor administratiekantoren tot
het in «vredestijd» verstrekken van volmachten (2:118a
BW). Het administratiekantoor oefent het stemrecht uit verbonden aan die aandelen waarvoor geen stemvolmachten
zijn verzocht. Hierdoor wordt certificering primair een middel ter voorkoming van absenteïsme in plaats van een beschermingsmaatregel.
Met betrekking tot het voorgestelde artikel 2:395c BW werd
door een aantal marktpartijen (waaronder VNO NCW en
VEUO) opgemerkt dat een wettelijke regeling overbodig is
omdat de jurisprudentie van de Hoge Raad reeds grenzen
stelt aan de inzetbaarheid van beschermingsmaatregelen.
Indien al een wettelijke regeling zou worden getroffen dan
zou een dergelijke regeling een redelijk en inhoudelijk overleg tussen de bieder en de doelvennootschap moet bevorderen in het belang van de vennootschap (inclusief minderheidsaandeelhouders en werknemers).
Omdat dit uit de voorgestelde regeling niet voortvloeit, zou
een eventuele wettelijke regeling moeten aansluiten bij de
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bestaande jurisprudentie, geen vaste termijn moeten inhouden voor het te voeren overleg en moeten voorzien in
een rechterlijke toetsing. Door voorstanders van de voorgestelde regeling (SCGOP en VEB) werd daarentegen opgemerkt dat door de voorgestelde bepaling de praktijk zekerheid wordt geboden over de mate en de mogelijkheden
van bescherming – hetgeen essentieel is voor de ontwikkeling van de markt voor «corporate control» – omdat duidelijk is dat de bescherming tegen een openbaar bod tijdelijk
is. Zoals moge blijken uit hetgeen eerder is opgemerkt zijn
wij van mening dat het de voorkeur verdient om een duidelijke termijn in de wet op te nemen. Het voorgestelde artikel
2:359c BW voorziet daarin. De uit dit artikel voortvloeiende
mogelijkheid voor de bieder tot benoeming en ontslag van
bestuurders en commissarissen van zijn keuze in geval van
een openbaar bod, kan niet uit de bestaande jurisprudentie
worden afgeleid. Een wettelijke regeling is derhalve de
aangewezen weg om het gewenste resultaat te bereiken.
Dat het voorgestelde artikel voorts voorziet in de mogelijkheid van redelijk en inhoudelijk overleg tussen de bieder en
de doelvennootschap, maar ook tussen de doelvennootschap en andere betrokkenen, en dat de bieder daar ook
belang bij zal hebben, is reeds beschreven in paragraaf
5.3.
Voor een bespreking van een aantal meer technische opmerkingen van marktpartijen op artikel 2:395c BW wordt
ten slotte verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op
dat artikel.
6. Administratieve lasten […]
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Wetsvoorstel implementatie richtlijn MiFID kamerstuk 31.086, nr 3
Algemeen
1. Inleiding
Dit voorstel van wet strekt tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) ter implementatie van de richtlijn
markten voor financiële instrumenten (MiFID), de uitvoeringsrichtlijn MiFID en de uitvoerings verordening MIFID
(tezamen de uitvoeringsmaatregelen MIFID).
2. Doelstellingen
De MiFID en bijbehorende uitvoeringsmaatregelen vervangen de richtlijn beleggingsdiensten uit 1993 (deze komt op
1 november 2007 te vervallen) en hebben tot doel een
meer efficiënte en geïntegreerde Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten dichterbij te brengen waarop belangen van beleggers adequaat worden beschermd.
De MiFID zal een grote impact hebben op (concurrentieverhoudingen tussen) handelsplatformen en beleggingsondernemingen en tevens op de relatie tussen beleggingsondernemingen en hun cliënten.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de fractie van het CDA merkten op dat in de
MiFID verschillende mechanismen zijn opgenomen die tot
doel hebben de belangen van de belegger, waaronder ook
begrepen de niet-professionele belegger of consument, te
beschermen. De leden van de CDA-fractie gaven aan in te
stemmen met het aanscherpen van de maatregelen ter bescherming van de belegger, maar vroegen zich wel af of de
uitgebreide informatieplichten de keuze van de nietprofessionele belegger daadwerkelijk makkelijker maken of
mogelijk een overschot aan informatie opleveren, waardoor
het voor hem juist lastiger wordt om een afgewogen keuze
te maken.
De voorgeschreven informatie heeft betrekking op de
meest wezenlijke kenmerken van de aangeboden diensten
en financiële instrumenten ten aanzien waarvan transacties
kunnen worden ondernomen. De informatie die een belegger hierover ontvangt dient niet alleen correct en duidelijk
te zijn, maar bovendien begrijpelijk. Uit de uitvoeringsrichtlijn MiFID volgt dat de informatie zo gepresenteerd moet
worden dat zij voor het gemiddelde lid van de groep tot wie
zij is gericht of door wie zij waarschijnlijk zal worden ontvangen te begrijpen is. Daarom wordt verwacht dat de informatie die moet worden verstrekt aan een belegger die
deel uitmaakt van een groep waarop de beleggingsonderneming zijn dienstverlening heeft gericht, indien deze wordt
gelezen, wel degelijk zal bijdragen aan het begrip van de
aangeboden diensten en de voorgenomen transacties in financiële instrumenten. Het is primair aan de beleggingsondernemingen zelf om na te gaan of de informatie die zij
verstrekken begrijpelijk is voor de afnemers van hun diensten.
Indien een belegger niet uit de voeten zou kunnen met de
door de beleggingsonderneming conform de wettelijke eisen verstrekte informatie, dan bieden de ken-uw-cliënt regels de belegger bescherming in de vorm van op de persoon toegesneden aanbevelingen ten aanzien van de
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voorgenomen dienst en transacties dan wel waarschuwingen ten aanzien van het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring of het niet uitvoeren van een geschiktheidtoets door de beleggingsonderneming. De beslissing
om daadwerkelijk over te gaan tot het afnemen van een
bepaalde dienst met betrekking tot bepaalde transacties
blijft uiteindelijk altijd bij de belegger.
Van een belegger die constateert dat hij ondanks de verstrekte informatie niet in staat is een afgewogen keuze te
maken mag worden verwacht dat deze hulp zoekt bij het
maken van de keuze dan wel afziet van het afnemen van
de aangeboden dienst of de voorgenomen transactie. Een
belegger die aangeeft beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer te verlangen zal door een beleggingsonderneming worden getoetst op zijn financiële positie, zijn
kennis en ervaring op beleggingsgebied, zijn doelstellingen
en risicobereidheid, opdat hem aanbevelingen kunnen
worden gedaan over de geschiktheid van de voorgenomen
dienst en transacties door de beleggingsonderneming. Als
een belegger afziet van het vragen van dergelijke aanbevelingen en een order die betrekking heeft op een complex financieel instrument doorgeeft aan een beleggingsonderneming dient deze te toetsen of de betreffende belegger
over de benodigde kennis en ervaring op beleggingsgebied
beschikt. Heeft de belegger onvoldoende kennis en ervaring met de gevraagde dienst of het financiële instrument,
dan dient de belegger te worden gewaarschuwd. In het geval dat een belegger een order in een niet complex financieel instrument doorgeeft dient deze door de beleggingsonderneming te worden geïnformeerd over het feit dat de gevraagde dienstverlening tot gevolg heeft dat de beleggingsonderneming de geschiktheid van de voorgenomen
dienst of de voorgenomen transactie niet zal nagaan en dat
de beleggingsondernemingen dus geen aanbevelingen zal
doen.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
Waar onder de richtlijn beleggingsdiensten gedacht werd in
termen van concurrentie tussen nationale beurzen (met
gebruikmaking van de zogenaamde concentratieregel kon
een wettelijk monopolie worden afgedwongen voor zogenaamde gereglementeerde markten, Nederland heeft bij de
implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid) gaat de MiFID uit
van concurrentie tussen meerdere nationale en internationale handelsplatformen. De MiFID biedt de mogelijkheid
voor het ontstaan van nieuwe soorten handelsplatformen.
Naast de bestaande gereglementeerde markt introduceert
de MiFID de multilaterale handelsfaciliteit en de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
(de mogelijkheid voor beleggingsondernemingen om systematisch buiten de beurs om «in house» effectentransacties te verrichten). Bovendien heeft de MiFID tot gevolg dat
de regels die gelden voor gereglementeerde markten verder worden geharmoniseerd. De MiFID stelt bijvoorbeeld
eisen aan de toegang tot gereglementeerde markten, maar
ook aan de toegang tot multilaterale handelsfaciliteiten en
clearing-en afwikkelingssystemen.
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Tegen de voordelen die de nieuwe concurrentie tussen
handelsplatformen moet opleveren (een grotere en meer
efficiënte markt t.g.v. innovatie en lagere transactiekosten)
staat het risico van een slechtere prijsvorming vanwege de
verspreiding van de orderstroom over meerdere plaatsen
van uitvoering en daarmee een minder overzichtelijke
markt. Daarom zijn in de MiFID bepalingen opgenomen die
handelsplatformen verplichten tot transparantie over aangeboden en tot stand gekomen prijzen en bepalingen (preand post trade transparancy) en beleggingsondernemingen
verplichten tot het nemen van alle redelijke maatregelen
om tot het beste resultaat voor hun cliënten te komen bij de
uitvoering van hun orders (best execution).
Daarnaast beoogt de MiFID de grensoverschrijdende
dienstverlening door beleggingsondernemingen beter te faciliteren. In de richtlijn beleggingsdiensten was al het principe van home-country-control vastgelegd. Een vergunning
van de toezichthouder in haar lidstaat van herkomst geeft
een beleggingsonderneming het recht dezelfde diensten, al
dan niet door middel van vestiging van een bijkantoor, in
een andere lidstaat aan te bieden zonder dat zij een toets
in verband met de markttoegang hoeft te ondergaan in die
andere lidstaat. De vergunning die wordt verkregen in het
land van vestiging van de beleggingsonderneming kan
worden gebruikt als een zogenaamd «Europees paspoort».
Het Europees paspoort onder de richtlijn beleggingsdiensten werkte niet goed, omdat nationale wetgevers en toezichthouders alsnog barrières opwierpen bij grensoverschrijdende dienstverlening. Dit allereerst vanwege het feit
dat er grote verschillen waren in de gedragsregels en organisatorische eisen die lidstaten mochten stellen aan beleggingsondernemingen ten behoeve van de bescherming van
cliënten (steeds vaker ook niet-professionele beleggers) en
de waarborging van de stabiliteit van de financiële markten.
Bovendien was er een aanzienlijke toename in variëteit aan
financiële instrumenten en beleggingsdiensten geweest
sinds de inwerkingtreding van de richtlijn beleggingsdiensten. Het Europees paspoort had niet langer op alle beleggingsdiensten, -activiteiten en financiële instrumenten betrekking.
De MiFID harmoniseert deze gedragsregels en organisatorische eisen (in beginsel) volledig. Hierbij is rekening gehouden met het verschillende karakter van de beleggingsdiensten enactiviteiten, met de professionaliteit van beleggers en met de aard van de verschillende financiële instrumenten. Bovendien breidt MiFID de reikwijdte van het Europees paspoort uit. Het Europees paspoort ziet na inwerkingtreding van de MiFID ook op het verlenen van beleggingsadvies, het exploiteren van een MTF, systematische
internalisatie en op het verlenen van beleggingsdiensten en
het verrichten van beleggingsactivieiten met betrekking tot
grondstoffenderivaten.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vroegen op welke wijze het
afschaffen van de concentratieregel, waardoor op meerdere plaatsen effecten kunnen worden verhandeld, het gedragstoezicht door de AFM, bijvoorbeeld wat betreft het
handelen met voorkennis, beïnvloedt? De leden van de
PvdA-fractie vroegen daarnaast in hoeverre het houden
van gedragstoezicht na inwerkingtreding van het onderha-
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vige wetsvoorstel eenvoudiger of juist ingewikkelder wordt
voor de AFM.
In Nederland is bij de implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten in 1993 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de concentratieregel in de wet op te nemen.
De AFM houdt daardoor nu reeds toezicht op de regels ter
voorkoming van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap, op een markt in financiële instrumenten, niet
zijnde een gereglementeerde markt, zoals bijvoorbeeld Alternext Amsterdam. Sommige financiële instrumenten zijn
door middel van een zogenaamde dual listing in verschillende lidstaten toegelaten tot de handel. Dus het fenomeen
dat financiële instrumenten op meerdere plaatsen kunnen
worden verhandeld, is op zich niet nieuw voor de AFM. In
deze situatie wordt samengewerkt met de betrokken toezichthouder uit de andere lidstaat. Kortom, het houden van
het gedragstoezicht verandert niet ingrijpend.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie informeerden welke ontwikkeling de regering verwacht van het kunnen houden van een
MTF door een gereglementeerde markt en of een grootschalige verplaatsing van activiteiten daarbij voor de hand
ligt. De leden van de SP-fractie vroegen of het denkbaar is
dat beursgenoteerde ondernemingen op den duur afzien
van hun beursnotering, omdat aandelen ook kunnen worden verhandeld via een ander platform? Verder vroegen de
leden van de SP-fractie waarom er geen voorschriften gelden ten aanzien van de verhandeling van financiële instrumenten op een MTF.
De ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten gaat
hard. Een limitatieve opsomming van financiële instrumenten, zoals bij de gereglementeerde markt, is onveranderlijk
tot een nieuwe richtlijn wordt aangenomen en de lijst wordt
vernieuwd. Zo mogen bijvoorbeeld pas vanaf 1 november
a.s. de relatief nieuwe financiële contracten ter verrekening
van verschillen (contracts for differences) en derivatencontracten met betrekking tot emissievergunningen of klimaatvariabelen verhandeld worden op een gereglementeerde
markt. Bij de MTF bepaalt de beleggingsonderneming die
de MTF exploiteert welke instrumenten kunnen worden
verhandeld.
De MiFID beoogt door concurrentie tussen handelsplatformen een grotere en meer efficiënte markt te realiseren. Op
korte termijn verwacht ik geen grootschalige verplaatsing
van activiteiten door de bestaande marktexploitanten, maar
juist het ontstaan van nieuwe initiatieven. Een MTF kan afhankelijk van het soort financiële instrumenten in verschillende vormen voorkomen.
Zo is het denkbaar dat kleine en middelgrote bedrijven zullen kiezen voor een MTF die zich vooral op hen richt, zoals
bijvoorbeeld Alternext Amsterdam of de Alternative Investment Market (AIM) in Londen of dat ze op den duur overstappen van de gereglementeerde markt naar de MTF, met
name vanwege de strenge en kostbare regels die gelden
op de gereglementeerde markt.
Een MTF waar hele nieuwe financiële instrumenten worden
verhandeld zal juist alleen nieuwe – nog niet beursgenoteerde – ondernemingen aantrekken. Zo was het bijvoorbeeld voor European Energy Derivatives Exchange (Endex) tot 1 november 2007 niet mogelijk een gereglemen-
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teerde markt te exploiteren, omdat energiederivaten niet op
de lijst van financiële instrumenten staan van de voorganger van de MiFID, de richtlijn beleggingsdiensten. Endex
had daarom een vergunning voor het houden van een
markt in financiële instrumenten. Nu kan Endex kiezen voor
de gereglementeerde markt of de MTF.
Bij verhandeling van dezelfde financiële instrumenten op
zowel de MTF als de gereglementeerde markt, zal de liquiditeit van beide markten uiteraard een cruciale rol spelen.
Verder is het aan de belegger om het platform te kiezen dat
het beste bij hem past. Op de gereglementeerde markt gelden strengere regels voor de beursgenoteerde ondernemingen en is dus de meeste beleggersbescherming.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
3. Structuur van de MiFID
In dit wetsvoorstel zijn in beginsel geen andere regels opgenomen dan die voortkomen uit de MiFID. De MiFID is
een kaderrichtlijn en bevat alleen hoofdnormen (Level 1).
De Europese Commissie heeft deze normen uitgewerkt58.
Dit heeft geresulteerd in twee uitvoeringsmaatregelen, een
uitvoeringsrichtlijn MiFID en een uitvoeringsverordening
MiFID (Level 2). In dit wetsvoorstel zijn alle hoofdnormen
opgenomen en worden bovendien ook enkele onderwerpen
uit de uitvoeringsrichtlijn MiFID geregeld. Het merendeel
van de onderwerpen die worden geadresseerd door de uitvoeringsrichtlijn MiFID zal op het niveau van een algemene
maatregel van bestuur worden geïmplementeerd.
3.1 Totale harmonisatie
Voor het bepalen van de ruimte die lidstaten hebben om in
de nationale wetgeving regels te stellen die afwijken van de
bepalingen van een richtlijn is het van belang te constateren of er al dan niet sprake is van een voornemen tot totale
harmonisatie. Bij totale harmonisatie mag op geen enkele
wijze afgeweken worden van de normen in een richtlijn. Dat
wil zeggen dat er geen andere formulering van de normen
mag worden gekozen, dat een gedeeltelijke overname van
de bepalingen niet volstaat en een volledige overname van
de normen dient te geschieden en dat er geen uitbreidingen van of toevoegingen aan de normen mogen worden
gedaan. Bovendien moet nationale wet-en regelgeving die
conflicteert met de betreffende normen worden ingetrokken.
In de MiFID verschilt het per artikel of sprake is van totale
harmonisatie. Aanwijzingen kunnen worden gevonden in de
gebezigde terminologie. Indien de lidstaten iets kunnen reguleren, is sprake van een keuzemogelijkheid en bijgevolg
minimumharmonisatie (de richtlijn schrijft een minimum aan
regels voor, maar laat lidstaten de ruimte aanvullende regels te stellen). De zinsnede «schrijven ten minste voor»
laat ruimte om een onderwerp uitgebreider te reguleren dan
de betreffende bepaling doet. Indien de bewoordingen
«schrijven voor» worden gebruikt, wordt een opdracht verstrekt waarvan de inhoud nauwkeurig is bepaald. In dit
laatste geval is er sprake van totale harmonisatie. Een andere methode die gehanteerd wordt om aan te duiden dat
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Rekening houdend met het advies verkregen van CESR
(Comité van Europese effectenregelgevers), het ESC (European Securities Committee) en het Europees Parlement.
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totale harmonisatie is beoogd in de MiFID (op Level 1) is de
bevoegdheidsverlening aan de Europese Commissie om
uitvoeringsmaatregelen te nemen ten aanzien van bepaalde leden van het artikel teneinde een uniforme toepassing
van de betreffende bepaling te garanderen. Hieruit volgt dat
slechts de Europese Commissie de betreffende artikelleden
nader mag uitwerken en niet de lidstaten. Afwijking van de
normen doet afbreuk aan de uniformiteit, en is derhalve niet
toegestaan. Bewoordingen die een verbod voor lidstaten
expliciteren om aanvullende eisen te stellen of verplichtingen op te leggen, wijzen eveneens op totale harmonisatie.
Bij de implementatie van de MiFID is naast bovengenoemde redactionele aanwijzingen eveneens gekeken naar de
bedoeling van de Europese wetgever, zoals deze bijvoorbeeld blijkt uit de overwegingen bij de richtlijn. De methodologie van andere richtlijnen kan eveneens een indicator
zijn. De artikelen 13, tweede lid, van de MiFID en 5, eerste
lid, onderdeel d, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID kunnen
hier als illustratie dienen. Deze bepalingen hebben betrekking op de mate waarin medewerkers in een beleggingsonderneming over deskundigheid moeten beschikken. De mate waarin medewerkers over vakbekwaamheid, kennis en
deskundigheid moeten beschikken, dient van dien aard te
zijn dat zij de hun toevertrouwde taken kunnen uitoefenen.
Deze norm wordt noch in de MiFID noch in de uitvoeringsverordening MiFID of de uitvoeringsrichtlijn MIFID nader
uitgewerkt. Dit terwijl bij een normstelling in verband met
deskundigheid voor verzekeringsbemiddelaars in de richtlijn verzekeringsbemiddeling de bevoegdheid om het begrip
deskundigheid nader in te vullen uitdrukkelijk aan de lidstaten wordt toegekend. Overigens dient op de naleving van
de organisatorische eis om medewerkers in dienst te hebben die over voldoende deskundigheid beschikken om de
hen toevertrouwde taken uit te oefenen toezicht te worden
gehouden door de toezichthouder. Deze kan, indien een
deel van de markt zou aangeven hier behoefte aan te hebben, eventueel ten behoeve van de verduidelijking van de
norm en de rechtszekerheid, (niet-bindende) beleidslijnen
formuleren. De toezichthouder kan echter geen algemeen
verbindende voorschriften stellen met betrekking tot dit onderwerp.
Het uitgangspunt bij de omzetting van de MiFID in nationale wetgeving is dat totale harmonisatie is beoogd, tenzij de
bewoordingen in de richtlijn of uitvoeringsrichtlijn uitdrukkelijk op het tegendeel wijzen. Reden om voor dit uitgangspunt te kiezen is het streven om de kosten van de regelgeving voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te doen zijn,
onder meer om de concurrentiepositie van Nederland als
vestigingsplaats van financiële ondernemingen te versterken. Waar van dit uitgangspunt is afgeweken is de beleidskeuze uitdrukkelijk voorgelegd aan belanghebbenden en
wordt deze hieronder uitgebreid toegelicht. Bovendien is
van de formulering van de MiFID slechts afgeweken waar
dit de duidelijkheid en de structuur van de Wft en andere
gerelateerde bepalingen ten goede komt.
Kamerstuk 30.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie vroegen of Nederland na invoering van MiFID de mogelijkheid heeft om voor buitenlandse
beleggingsondernemingen dezelfde regels te laten gelden
als voor de eigen beleggingsondernemingen. Zij vroegen of
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de regering het er mee eens is dat het in verband met de
zich ontwikkelende markt soms noodzakelijk kan zijn om
als nationale overheid gedragsregels toe te voegen ter bescherming van de consument.
Voor beleggingsondernemingen uit andere lidstaten is in de
richtlijn bepaald dat een beleggingsonderneming waaraan
door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat een vergunning is verleend en waarop deze instantie
toezicht houdt,op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst vrij beleggingsdiensten kan verlenen of beleggingsactiviteiten kan verrichten. De toezichthoudende instantie
van de lidstaat van ontvangst mag aan beleggingsondernemingen uit een andere lidstaat naast een aantal specifieke in de richtlijn genoemde gedragsregels, geen aanvullende verplichtingen opleggen in verband met onderwerpen
die door de MiFID worden bestreken. Omdat de MiFID niet
van toepassing is op beleggingsondernemingen die zijn
gevestigd buiten de Europese Unie en Europese Economische Ruimte, is de Nederlandse overheid ten aanzien van
die ondernemingen vrij in het toepassen van dezelfde regels als voor in Nederland gevestigde beleggingsondernemingen gelden.
Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven is in het
wetsvoorstel het uitgangspunt gehanteerd om geen aanvullende nationale regels op te nemen, tenzij de beleggerbescherming daar uitdrukkelijk bij gebaat is. Gelet op het hoge niveau van beleggersbescherming dat met deze richtlijn
wordt geregeld, denk ik dat de noodzaak om nationale gedragsregels toe te voegen ter bescherming van de belegger zich niet snel voor zal doen. De richtlijn bestrijkt een zo
breed scala aan diensten en producten dat de gedragsregels waarschijnlijk toekomstbestendig zijn. Ten aanzien van
bepaalde onderwerpen waarvan de reikwijdte is beperkt tot
bepaalde producten wordt de Europese Commissie in de
richtlijn (artikel 65) verzocht verslag uit te brengen over een
eventuele uitbreiding. Aangenomen mag worden dat hierbij
ook marktontwikkelingen worden meegenomen.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
3.2. Uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten (uitvoeringsverordening MiFID)
De uitvoeringsverordening MiFID is verbindend en rechtstreeks toepasselijk in de Nederlandse rechtsorde. Gevolg
van deze rechtstreekse werking is dat de verordening in
beginsel niet behoeft te worden omgezet in nationale regelgeving. Dit laat onverlet dat de nationale regelgeving, in
casu de Wft, op een aantal punten aanpassing behoeft in
verband met de uitvoeringsverordening MiFID. Allereerst
wordt de met de verordening strijdige nationale regelgeving
aangepast. Daarnaast is voor een aantal aspecten van de
verordening een aanvulling of nadere uitwerking in de Nederlandse regelgeving nodig. Voor de uitvoeringsverordening MiFID zijn de volgende aspecten te onderscheiden
waarvoor aanpassing van de Wft nodig is:
1. Het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de
verordening die verplichtingen opleggen aan financiële
ondernemingen;
2. Handhaving van bepaalde artikelen uit de verordening;
3. Bepalingen uit de verordening worden overgenomen
in de Wft of daarop gebaseerde regelgeving indien
zonder deze aanpassing in ernstige mate afbreuk
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wordt gedaan aan de begrijpelijkheid van de Wft.
Ad 1. Toezicht
Uit de MiFID volgt dat de lidstaten bevoegde autoriteiten
aanwijzen en de nodige bevoegdheden regelen om het
toezicht op de naleving van de bepalingen van de uitvoeringsverordening MiFID te verzekeren (zie ook paragraaf
4.5 van de toelichting op artikel 48 MiFID). Uit artikel 1:25
van de Wft volgt dat het toezicht op de naleving waaronder
mede wordt verstaan de handhaving van de uitvoeringsverordening behoort tot de taak van de AFM, omdat dit kan
worden aangemerkt als gedragstoezicht. Uit artikel 1:40
van de Wft volgt dat de kosten voor de uitvoering van deze
taak in rekening kunnen worden gebracht bij de ondernemingen ten aanzien waarvan de werkzaamheden worden
verricht. Om de hiervoor benodigde bevoegdheden te regelen wordt voorgesteld in de Wft een bepaling op te nemen
die de hoofdstukken 1.3 (samenwerking), 1.4 (toezicht en
naleving), 1.5 (geheimhouding en publicatie) en afdeling
1.6.3 (beroep) van overeenkomstige toepassing verklaart
op de bepalingen van de uitvoeringsverordening die zich
richten tot de ondernemingen. Dit wordt geregeld in het
voorgestelde nieuwe artikel 1:3a.
Ad 2. Handhaving
Ter handhaving van de uitvoeringsverordening MiFID worden bepaalde artikelen uit die verordening opgenomen in
de bijlagen bij de boetedwangsombepalingen.
Ad 3. Begrijpelijkheid
In verband met de rechtstreekse toepasselijkheid van de
verordening in de nationale rechtsorde is het Europeesrechtelijk niet toegestaan de daarin gewaarborgde rechten
en verplichtingen in een nationale implementatieregeling
over te nemen. Onder de reikwijdte van dit «overschrijfverbod» vallen: a) het letterlijk overnemen van een bepaling,
b) het in andere bewoordingen overnemen van een bepaling (parafraseren) en c) het opnemen van elementen van
een bepaling. Voorkomen moet worden dat de nationale
regeling opnieuw datgene bepaalt wat reeds in de (rechtstreeks toepasselijke) verordening wordt bepaald. Een
norm die vanwege zijn opname in een verordening reeds
rechtstreeks toepasselijk is in een lidstaat, zou door «overschrijven» als het ware dubbel gelden. Dit is voor betrokkenen verwarrend en schept rechtsonzekerheid.59
59

Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat het de lidstaten niet is toegestaan om (bepalingen van) verordeningen in nationale regelgeving over te nemen (zaak 39/72, Jur. 1973, blz. 101; zaak
34/73, Jur. 1973, blz. 981), omdat daardoor twijfel zou kunnen ontstaan over de herkomst en juridische werking ervan.
Aanwijzing 340 van de Aanwijzingen voor de regelgeving stelt
dan ook dat bepalingen van een verordening niet in nationale
regelingen worden overgenomen, tenzij daarvoor een bijzondere reden bestaat, zoals het feit dat anders in ernstige mate
afbreuk wordt gedaan aan de begrijpelijkheid van een nationale regeling. Te allen tijde moet er echter voor worden gewaakt, dat afbreuk wordt gedaan aan de inhoud en strekking
van de verordening, aan het tijdstip van doorwerking ervan in
de nationale rechtsorde en aan de mogelijkheden van rechtsbescherming ingevolge het EG-Verdrag. De herkomst van de
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Bij de implementatie van de MiFID wordt als volgt omgegaan met deze uitgangspunten. Bepalingen uit de uitvoeringsverordening MiFID zijn in principe niet overgenomen in
het wetsvoorstel. Op deze hoofdregel is echter in bepaalde
gevallen een uitzondering gemaakt indien dat noodzakelijk
is voor de begrijpelijkheid van de wet. Met het oog op kenbaarheid van de herkomst van de normen wordt daarbij zoveel mogelijk verwezen naar de verordening. Hetzelfde uitgangspunt zal worden gehanteerd bij de eventuele lagere
regelgeving.
4. De hoofdlijnen van de MiFID en van het wetsvoorstel
4.1 Handelsplatformen
Artikel 2, onderdeel 8, van de uitvoeringsverordening MiFID
definieert een handelsplatform als een gereglementeerde
markt, een multilaterale handelsfaciliteit of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling die in
deze hoedanigheid optreedt, en, in voorkomend geval, een
systeem van buiten de Europese Gemeenschap met functies die vergelijkbaar zijn met die van een gereglementeerde markt of een multitalerale handelsfaciliteit.
In Nederland is momenteel de (houder van een) markt in financiële instrumenten, en in het bijzonder de gereglementeerde markt in Nederland, gereguleerd. Er worden in Nederland momenteel vier handelsplatformen gehouden,
waarvan twee gereglementeerde markten. NYSE Euronext
(International) B.V., NYSE Euronext (Holding) N.V., Euronext N.V., Euronext (Holdings) N.V. en Euronext Amsterdam N.V. beschikken gezamenlijk over een erkenning voor
het houden van de gereglementeerde markten Euronext
Amsterdam Cash Market (Eurolist Amsterdam) en Euronext
Amsterdam Derivatives Market en de markt in financiële instrumenten Alternext Amsterdam. European Energy Derivatives Exchange N.V. (Endex) beschikt over een erkenning voor het houden van een markt in financiële instrumenten.
De MiFID stelt, behalve voor gereglementeerde markten,
ook eisen aan andere soorten handelsplatformen, te weten
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s) en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling (SI).
Hiermee sluit de MiFID aan bij een reeds gangbare praktijk
in sommige lidstaten.
4.1.1. Gereglementeerde markten
Gereglementeerde markten zijn multilaterale handelssystemen waarin koop-en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten worden samengebracht, zodat overeenkomsten tot stand komen met betrekking tot deze financiële instrumenten, die volgens de regels
en de systemen van de markten tot de handel zijn toegelaten.
Een marktexploitant heeft voor het houden van een gereglementeerde markt een vergunning nodig. Dit betreft geen
Europees paspoort. Wel hebben deze markten de bevoegdheid om passende voorzieningen in andere lidstaten
te treffen, zodat hetzelfde resultaat gerealiseerd kan wornormen moet steeds duidelijk kenbaar zijn.
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den. Het is overigens mogelijk dat de houder van een gereglementeerde markt (marktexploitant) eveneens een MTF
exploiteert. Hij is dan naast marktexploitant tevens beleggingsonderneming. De MiFID kwalificeert in Bijlage I, Deel
A, onderdeel 8, het exploiteren van een MTF als beleggingsactiviteit. Krachtens artikel 4, eerste lid, onderdeel
a, van de MiFID is een rechtspersoon wiens gewone beroep of bedrijf bestaat in het beroepsmatig uitoefenen van
een of meer beleggingsactiviteiten een beleggingsonderneming. Kortom, een rechtspersoon wiens gewone beroep
of bedrijf bestaat in het beroepsmatig uitoefenen van het
exploiteren van een MTF is een beleggingsonderneming.
Dus ook een marktexploitant die een MTF exploiteert is een
beleggingsonderneming.
4.1.2. Multilaterale handelsfaciliteiten
De exploitatie van een MTF betreft een beleggingsactiviteit,
waarvoor een vergunning verkregen moet worden. Deze
vergunning kan eventueel tegelijkertijd worden aangevraagd met een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van andere beleggingsactiviteiten door de beleggingsonderneming.
Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten is, gelet
op Bijlage A, onderdeel 8, van de MiFID een beleggingsactiviteit. Derhalve is de implementatie van de artikelen 14,
26, 29, 30 en 35, van de MiFID opgenomen in afdeling
4.3.7 (Verlenen van beleggingsdiensten, verrichten van beleggingsactiviteiten en systematische internalisatie). De
reikwijdte van de regels voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten is in
het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen door
artikel 4.1 beperkt tot het grondgebied van Nederland. Inzake het toezicht op de bedrijfsvoering van een MTF wordt
aangesloten bij de taakverdeling tussen AFM en DNB die
gemaakt is bij de Wft. De toezichthouder die de vergunning
verleent, houdt toezicht op de algemene aspecten van de
bedrijfsvoering. Bij een beleggingsonderneming is dit de
AFM, bij een kredietinstelling die een MTF exploiteert (de
bankbeleggingsonderneming) is dit DNB. Verder houdt
DNB toezicht op de prudentiële aspecten van de bedrijfsvoering en de AFM op de gedragsaspecten van de bedrijfsvoering. Zie verder de artikelen 3:17, derde lid, 4:1,
4:11, 4:14, eerste en tweede lid, 4:16, 4:23, 4:87, 4:88 en
4:91a van de wet, de artikelen 23, 24 en 27 van het Besluit
prudentiële regels Wft en artikel 35 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.
Aangezien een marktexploitant die een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert een beleggingsactiviteit verricht, is
deze een beleggingsonderneming en hoeft de marktexploitant niet apart als normadressaat genoemd te worden in de
artikelen 4:91a tot en met 4:91d.
Gereglementeerde markten en MTF’s verschillen van elkaar in meerdere opzichten. Ten eerste zijn de regels voor
de houder van het platform niet op alle punten identiek, zo
kan een marktexploitant bijvoorbeeld alleen financiële instrumenten toelaten die zijn opgenomen in Deel C van Bijlage 1 van de MiFID. Ten tweede gelden er minder regels
voor uitgevende instellingen die hun financiële instrumenten hebben toegelaten op een MTF in vergelijking met de
regels die gelden als uitgevende instellingen instrumenten
hun financiële instrumenten hebben toegelaten op een ge-
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reglementeerde markt.
Kamerstuk 30.086, nr. 7
De leden van de VVD-fractie merkten op dat op grond van
het wetsvoorstel een MTF uitsluitend kan worden onderhouden door een beleggingsonderneming en dat een gereglementeerde markt die een MTF wil onderhouden daarvoor een tweede vergunning als beleggingsonderneming
nodig heeft. De leden vroegen of de regering erkent dat dit
een voorbeeld is van goldplating en of zij bereid is, om de
verhoging van administratieve lasten die hier een gevolg
van is ongedaan te maken door de eis van een separate
vergunning te laten vallen voor een gereglementeerde
markt die tevens een MTF onderhoudt. Zo nee, dan vroegen de leden om een toelichting waarom de regering daartoe niet bereid is.
Een marktexploitant verkrijgt op grond van het overgangsrecht van rechtswege een vergunning voor bestaande systemen die als MTF kunnen worden aangemerkt. Huidige
marktexploitanten behoeven hiervoor dus geen nieuwe
vergunning aan te vragen. De MiFID biedt geen ruimte om
de eis van een vergunning voor de exploitatie van een MTF
te laten vallen in het geval een marktexploitant een nieuwe
MTF wil gaan exploiteren. De exploitatie van een MTF
wordt door de MiFID als een beleggingsactiviteit aangemerkt en dat betekent dat de marktexploitant voor de exploitatie van een nieuwe MTF – evenals andere beleggingsondernemingen – over een vergunning dient te beschikken. De exploitatie van een MTF en de exploitatie van
een gereglementeerde markt worden in MiFID apart gereguleerd en de regels die voor de exploitatie van een MTF
gelden wijken af van de regels voor de exploitatie van een
gereglementeerde markt. Dit betekent dat de vergunning
voor het houden van een gereglementeerde markt de vergunning voor de exploitatie van een MTF niet volledig afdekt en er een preventieve toets moet plaatsvinden. Ook
andere lidstaten gaan op deze wijze hiermee om. Het stellen van een vergunningseis is dus in mijn ogen geen goldplating. In het wetsvoorstel is wel bepaald dat de AFM bij
de beoordeling of de marktexploitant aan de vergunningseisen voor de exploitatie van een MTF voldoet, zoveel mogelijk rekening dient te houden 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 31.086, nr. 11
Daarnaast is door uw Kamer gevraagd om een nadere toelichting op de aparte vergunningseis voor het exploiteren
van een MTF door een partij die ook een gereglementeerde
markt exploiteert.
Bij het implementeren van de vergunningsplicht voor het
exploiteren van een MTF zijn als uitgangspunten gehanteerd dat de richtlijn zo helder mogelijk geïmplementeerd
moet worden en dat toezichtslasten beperkt moeten blijven.
Het is zinvol hierbij onderscheid te maken tussen de eisen
die worden gesteld, de toetsing daarvan en het formeel verlenen van toestemming (de vergunning).
De eisen die worden gesteld aan de exploitatie van een
MTF en de exploitatie van een gereglementeerde markt
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verschillen. Zo moet de exploitant van een MTF haar
hoofdkantoor hebben waar zij haar statutaire zetel heeft en
dient de MTF geleid te worden door ten minste twee personen die deskundig en betrouwbaar zijn. Dit geldt niet voor
de gereglementeerde markt.
Dit betekent dat de vergunningseisen voor het houden van
een gereglementeerde markt de vergunningseisen voor de
exploitatie van een MTF niet volledig afdekt en er volgens
de MiFID «eerst is vastgesteld dat deze de bepalingen...naleeft». De meeste andere lidstaten, waaronder
Frankrijk en Duitsland, eisen net als Nederland in het wetsvoorstel een preventieve toets op bepaalde eisen. Het VK
eist dat vanaf het verlenen van de vergunning aan de
voorwaarden moet worden voldaan. Om ervoor zorg te
dragen dat de toezichtslasten zoveel mogelijk binnen de
perken blijven is het met name van belang dat de toezichthouder niet dubbel toetst. Daarom is in het wetsvoorstel
bepaald dat de AFM bij de beoordeling of de marktexploitant aan de vergunningseisen voor de exploitatie van een
MTF voldoet, zoveel mogelijk rekening dient te houden met
de toetsing die in het kader van de vergunning voor het exploiteren van een gereglementeerde markt heeft plaatsgevonden. Voorwaarden die in dat kader al zijn getoetst worden niet opnieuw getoetst en dus zullen de toezichtkosten
niet stijgen door de aparte vergunning. Ook bij de bepaling
van de kosten van de vergunning zal hiermee rekening
worden gehouden.
Dan is er de formele toestemming. Het hanteren van een
vergunningsplicht voor een MTF volgt uit de MiFID. De exploitatie van een MTF wordt door de MiFID als een vergunningplichtige beleggingsactiviteit aangemerkt en dat betekent dat de marktexploitant voor de exploitatie van een
nieuwe MTF over een vergunning als beleggingsonderneming dient te beschikken. Aangezien de eisen voor de gereglementeerde markt en een MTF verschillen is het vrij
vanzelfsprekend om twee aparte vergunningen te hanteren.
De MiFID heeft het zelfs letterlijk over «Wanneer de marktexploitant van de gereglementeerde markt een vergunning
tot exploitatie van een MTF aanvraagt (...)». Om zeker te
zijn dat de Nederlandse implementatie in lijn is met de MiFID is aan de Europese Commissie die vraag voorgelegd.
De Europese Commissie heeft expliciet bevestigd dat de
wijze waarop het wetsvoorstel de aparte vergunningseis is
geregeld in overeenstemming is met de MiFID.
Ik wijs er nog op dat een bestaande exploitant op grond
van het overgangsrecht een vergunning krijgt voor bestaande systemen die als MTF kunnen worden aangemerkt. Huidige marktexploitanten behoeven hiervoor dus
geen nieuwe vergunning aan te vragen. Daarmee wordt
een systeem van toetsing gecreëerd waarmee de toezichtlasten in de overgang naar de MiFID zo beperkt mogelijk
worden gehouden en tegelijkertijd de richtlijn goed wordt
geïmplementeerd.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
4.1.3 Beleggingsondernemingen met systematische interne
afhandeling
Bij systematische interne afhandeling voeren beleggingsondernemingen voor eigen rekening en buiten de gereglementeerde markt of MTF om transacties van cliënten in
aandelen uit. Deze wijze van uitvoering van orders kan tot
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kostenbesparing leiden vanwege de lagere transactiekosten, en dus een lagere prijs voor de cliënt. Systematische
interne afhandeling is niet aan een vergunningsplicht onderworpen, maar moet wel gemeld worden aan de toezichthouder (artikelen 2:99, lid 3a en 4:26, lid 2a van de
wet). De beleggingsonderneming heeft echter wel een vergunning nodig voor de handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met systematische interne afhandeling, te weten het handelen voor eigen rekening en het handelen voor
rekening van cliënten.
In onderstaande60 tabel wordt een overzicht gegeven van
de verschillende multilaterale handelssystemen. Systematische interne afhandeling door een beleggingsonderneming
wordt verricht via een bilateraal systeem en is daarom niet
opgenomen in de vergelijking. Zoals blijkt uit onderstaande
tabel is het deels aan de exploitant van een platform om te
kiezen of hij bijvoorbeeld een gereglementeerde markt gaat
exploiteren of een MTF. Als hij bijvoorbeeld financiële instrumenten gaat verhandelen die zijn opgenomen in Bijlage
1, deel C, van de MiFID, is hij niet verplicht een gereglementeerde markt te exploiteren; hij kan ook kiezen voor
een MTF.
4.1.4. Verplichtingen die gelden voor alle handelsplatformen
In paragraaf 2 kwam al aan de orde dat de MiFID tot gevolg
heeft dat de regels die gelden voor gereglementeerde
markten verder worden geharmoniseerd. De MiFID stelt
bijvoorbeeld eisen aan de toegang tot gereglementeerde
markten.
De nieuwe handelsplatformen MTF en SI dienen bovendien
eveneens onderworpen te zijn aan verplichtingen die de
goede en ordelijke werking van de financiële markten beogen te waarborgen, temeer daar deze platformen dezelfde
georganiseerde handelsfuncties bestrijken als de gereglementeerde markt.
Om de goede en ordelijke werking van de financiële markten te waarborgen worden in paragraaf 4.3.7.2 (Exploiteren
van een multilaterale handelsfaciliteit) en paragraaf 4.3.7.3
(Beleggingsonderneming met systematische internalisatie)
regels gesteld voor deze nieuwe handelssystemen. Alle
handelsplatformen dienen hun aandelenkoersen in beginsel doorlopend te openbaren, zodat de aandelenmarkt niet
onnodig gefragmenteerd raakt en het efficiëntiedoel niet
wordt gefrustreerd. Uit hetzelfde oogpunt bevat de MiFID
transparantieverplichtingen voor en na de handel ten aanzien van aandelen die toegelaten zijn tot een gereglementeerde markt, ongeacht het platform waarop de transactie is
uitgevoerd (ook als de transactie buiten een handelsplatform heeft plaatsgevonden). Beleggers worden op deze
wijze ingelicht over de ware omvang van zowel feitelijke als
potentiële transacties.
4.2. Beleggingsondernemingen
4.2.1 Reikwijdte
4.2.1.1. Reikwijdte algemeen
Beleggingsondernemingen zijn in de richtlijn omschreven
als (rechts)personen wier gewone beroep of bedrijf bestaat
60

Zie de bijlage transponeringstabellen van deze DUFAS uitgave (red.).
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in het beroepsmatig verlenen van een of meer beleggingsdiensten voor derden en/of het verrichten van een of meer
beleggingsactiviteiten.61
Met de zinsnede «gewone beroep of bedrijf» wordt een relatie gelegd tussen het verlenen van de beleggingsdiensten
en het doel van de onderneming. Een onderneming die beleggingsdiensten verleent wordt pas als beleggingsonderneming beschouwd als er een direct verband is tussen het
verlenen van de beleggingsdiensten en het oogmerk van
de onderneming, waardoor het verlenen van beleggingsdiensten als een reguliere activiteit van de onderneming
kan worden beschouwd. Indien een onderneming naast het
verlenen van beleggingsdiensten ook andere activiteiten
ontplooit is de verhouding tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld qua tijdsbesteding of rendement,
niet van belang. Het verlenen van de beleggingsdiensten
hoeft dus geen hoofdactiviteit van het bedrijf te zijn. Dat
een beleggingsonderneming «beroepsmatig» beleggingsdiensten moet verlenen heeft tot gevolg dat natuurlijke personen die niet de bedoeling hebben beleggingsdiensten te
verlenen in uitoefening van een beroep of bedrijf in ieder
geval niet als beleggingsonderneming kunnen worden beschouwd.
Een beleggingsonderneming verricht «een of meer beleggingsdiensten voor derden en/of oefent een of meer beleggingsactiviteiten uit». Beleggingsdiensten en -activiteiten
zijn alle in deel A van bijlage I bij de MiFID genoemde diensten of activiteiten die betrekking hebben op een van de in
deel C van bijlage I genoemde instrumenten. De MiFIDregels zijn dus alleen relevant voor ondernemingen voorzover deze één of meer beleggingsdiensten en/of activiteiten
verrichten indien deze diensten betrekking hebben op financiële instrumenten, zoals beschreven in deel C van bijlage 1 bij de MiFID.
De notie dat een beleggingsonderneming beleggingsdiensten «aan derden» verleent heeft geen consequenties voor
de reikwijdte van het begrip beleggingsonderneming, in die
zin dat ondernemingen die handelen voor eigen rekening
niet als beleggingsonderneming zouden kunnen worden
beschouwd. In bijlage I, deel A, worden beleggingsdiensten
en -activiteiten opgesomd die beleggingsondernemingen
verrichten, zonder dat wordt aangegeven welke handelingen als beleggingsdiensten en welke als beleggingsactiviteit gelden. De bewoordingen «aan derden» worden in artikel 4, eerste lid, onderdeel 1, alleen in verband gebracht
met de term beleggingsdiensten en niet met beleggingsactiviteiten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat beleggingsdiensten handelingen zijn die voor derden worden
verricht en dat het handelen voor eigen rekening als beleggingsactiviteit aangemerkt kan worden.
Een beleggingsonderneming behoeft een vergunning voor
het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van
beleggingsactiviteiten. De vergunning kan ook zien op één
of meer van de nevendiensten bedoeld in deel B van bijlage I bij de MiFID. In artikel 6 van de MiFID is bepaald dat
geen vergunning kan worden verleend voor het uitsluitend
verrichten van nevendiensten. Het is niet nodig om deze
bepaling over te nemen in het wetsvoorstel, omdat uit de
61

Artikel 4, lid 1, onder 1, MiFID.
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wet al volgt dat alleen een vergunning wordt verleend als er
ook een beleggingsdienst wordt verleend of een beleggingsactiviteit wordt verricht (artikelen 2:96 en 2:99).
Naast de vergunningplicht is bij het verlenen van nevendiensten een aantal bepalingen relevant dat ziet op de bescherming van de cliënt en handelen dat bevorderlijk is
voor de integriteit van de markt in verband Tweede Kamer,
vergaderjaar 2006–2007, 31 086, nr. 3 met het verlenen
van nevendiensten. Het betreft de artikelen 4:19, 4:25a,
4:89 en 4:90 (ter implementatie van de artikelen 19, eerste,
tweede, en zevende lid van de MiFID en de bepalingen
waarin artikel 19, achtste lid, van de MiFID zal worden geimplementeerd op het niveau van een algemene maatregel
van bestuur, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo)). Ten behoeve van het toezicht op de
naleving van deze regels wordt in het vijfde lid van artikel
2:99 bepaald dat de beleggingsonderneming die voornemens is nevendiensten te verlenen, dit voornemen moet
melden bij de vergunningaanvraag.
Een overzicht van nevendiensten is opgenomen bij de definitie van het begrip nevendienst in artikel 1:1. Het gaat bijvoorbeeld om het bewaren en beheren van financiële instrumenten, het verstrekken van kredieten ten behoeve van
het aangaan van transacties in financiële instrumenten
waarbij de beleggingsonderneming het krediet zelf verstrekt, advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie, fusies en overnames en daarmee
samenhangende activiteiten, valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verlenen van beleggingsdiensten, onderzoek op beleggingsgebied en financiële
analyse, diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten en diensten die verband houden met
de onderliggende waarden van derivaten. De nevendienst
genoemd in artikel 1:1, onderdeel 2, het verstrekken van
kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te
stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die
het krediet of de lening vertrekt, als partij optreedt, verdient
bijzondere aandacht. Dit omdat de vraag kan worden gesteld hoe de bovengenoemde MiFID-gedragsnormen die
verband houden met het verlenen van nevendiensten zich
verhouden tot de verplichtingen die in de Wft zijn opgenomen in verband met verstrekking van krediet. In het navolgende wordt allereerst iets gezegd over het verstrekken
van krediet in relatie tot het verlenen van beleggingsdiensten (als nevendienst onder de MiFID of als hoofddienst
van een kredietinstelling die geen beleggingsdiensten verleent). In beginsel vullen de normen die betrekking hebben
op deze diensten en producten elkaar aan. Dit betekent dat
dus ook een vergunning voor de verstrekking van krediet
moet worden verkregen als bedoeld in artikel 2:11, eerste
lid, van de wet. In de passage in deze memorie van toelichting die verband houdt met artikel 19, negende lid, van de
MiFID wordt hierna meer specifiek uitgelegd hoe dient te
worden gehandeld waar zorgplichtnormen elkaar raken.
Met de term zorgplicht wordt onder meer gedoeld op specifieke informatieverplichtingen, waaronder begrepen regels
in verband met reclameuitingen en het gebruik van contracten in verband met de voorgenomen dienstverlening en
verplichtingen die tot doel hebben te toetsen of er een goede match is tussen een dienst of product en een cliënt (de
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ken-uw-cliënt-verplichting en de kredietwaardigheidtoets).
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vroegen de regering aan te
geven of de transparantieverplichtingen, in geval van systematische interne afhandeling van orders, ook betrekking
zouden moeten hebben op andere financiële instrumenten,
zoals derivaten en obligaties, vanwege het unieke karakter
van de Nederlandse kapitaalmarkt op dit gebied. De leden
van de CDA-fractie, de SP-fractie en de VVD-fractie vroegen waarom particuliere beleggers niet dezelfde transparantie en bescherming krijgen bij andere financiële instrumenten (zoals derivaten, warrants en obligaties) zoals bij
aandelen, om zo een optimale bescherming van de belangen van de belegger te garanderen.
De reikwijdte van de MiFID bestrijkt alle financiële instrumenten, inclusief bijvoorbeeld opties en warrants, en is niet
beperkt tot aandelen. De particuliere belegger wordt op
grond van de MiFID beschermd door onder meer de best
execution verplichting. Hierdoor zijn beleggingsondernemingen verplicht tot het nemen van alle redelijke maatregelen om tot het beste resultaat voor hun clienten te komen
bij de uitvoering van hun orders in alle financiële instrumenten. Daarnaast geldt er op de aandelenmarkt tevens de
verplichting tot transparantie voor en na de handel.
De transparantieverplichting voor de handel ziet op het
openbaar maken van actuele bied-en laatprijzen en de
diepte van de markt. De transparantieverplichting na de
handel ziet op het openbaar maken van de prijs, de omvang en het tijdstip van transacties. Beide verplichtingen
gelden voor een exploitant van een gereglementeerde
markt (GM) en voor een beleggingsonderneming met een
multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of met systematische
interne afhandeling (SI).
De MiFID heeft de beslissing tot eventuele uitbreiding van
deze transparantieverplichtingen tot andere financiële instrumenten overgelaten aan de lidstaten. Nederland heeft
deze verplichting om drie redenen niet uitgebreid.
De uitbreiding zou alleen gelden voor Nederlandse exploitanten van de hierboven genoemde handelsplatformen
(GM, MTF, SI). Dit zou de markt in andere financiële instrumenten dan aandelen niet daadwerkelijk transparant
maken. Dit zou pas gerealiseerd zijn indien de uitbreiding in
de hele EU geldt. Overigens is er op 11 september jl. een
openbare hoorzitting gehouden door de Europese Commissie over markttransparantie met betrekking tot andere
financiële instrumenten dan aandelen. Verder zou de uitbreiding een ongelijk speelveld creëren, omdat deze alleen
zou gelden voor de Nederlandse exploitanten van een GM,
een MTF of SI en daarmee nadelig zou werken voor Nederland als vestigingplaats. Voor een exploitant uit een andere
lidstaat die in Nederland actief is, kan de uitbreiding niet
gelden.
Daarnaast verplicht de MiFID niet tot uitbreiding. Uitbreiding zou leiden tot ongewenste nationale koppen en extra
administratieve lasten. Actuele bied-en laatprijzen en de
diepte van de markt (transparantie voor de handel) en de
prijs, de omvang en het tijdstip van transacties (transparantie na de handel) zijn alleen verplicht met betrekking tot
aandelen, maar de best execution verplichting geldt voor
het uitvoeren van orders in alle financiële instrumenten.
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Ook in derivaten, warrants of obligaties.
Kamerstuk 31.086, nr. 11
Ook werd gevraagd of het binnen de MiFID nog tot de mogelijkheden behoort opties alleen via de gereglementeerde
markt te laten verlopen.
De best execution-verplichting geldt ook met betrekking tot
opties, dus alleen als het best mogelijke resultaat voor de
cliënt wordt behaald via de gereglementeerde markt, is dat
het handelsplatform waar de order moet worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk de verplichting op te leggen dat
de handel in opties alleen via de gereglementeerde markt
dient te verlopen. Wel kunnen ondernemingen in hun orderuitvoeringsbeleid er voor kiezen om hun orders via de gereglementeerde markt te laten verlopen.
Kamerstuk 31.086, nr. 11
Geïnformeerd is naar de uitbreiding van de transparantieverplichting voor en na de handel. De uitbreiding van de
transparantieverplichtingen in Nederland zou niet leiden tot
een grotere transparantie aangezien deze uitbreiding alleen
zou gelden voor de Nederlandse exploitant van een GM,
MTF of SI. De handelsplatformen uit de andere lidstaten
die in Nederland actief zijn, hoeven zich niet te houden aan
deze uitbreiding van transparantieverplichtingen. Om
daadwerkelijke transparantie te creëren zouden aanvullende regels voor transparantie van andere financiële instrumenten dan aandelen, op Europees niveau geregeld moeten worden. Nederland is dus niet tegen transparantie voor
andere financiële instrumenten, maar de verplichting moet
dan wel gelden voor iedereen. Zoals reeds in het wetgevingsoverleg is aangegeven, zal Nederland zich binnen Europa inspannen om de transparantieverplichtingen voor en
na de handel voor andere financiële instrumenten uit te
breiden. Later dit jaar zal uw Kamer over de laatste stand
van zaken worden geïnformeerd.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
4.2.1.2. Reikwijdte: Dienstverleners waarop, de MiFIDnormen (deels) niet van toepassing zijn
Uitgangspunt is dat iedere onderneming die een beleggingsdienst verleent en/of een beleggingsactiviteit verricht
in principe onder de reikwijdte van de MiFID valt. Een aantal (rechts)personen is echter (deels of volledig) buiten de
reikwijdte van de MiFID gehouden.
Kredietinstellingen (artikel 1, tweede lid, van de MiFID)
In artikel 1, tweede lid, van de richtlijn is bepaald welke delen van de richtlijn van toepassing zijn op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig de richtlijn banken een vergunning is verleend. Uit artikel 1, tweede lid, van de richtlijn, waar is bepaald, dat een aantal MiFID-bepalingen «tevens» van toepassing is op kredietinstellingen wanneer deze één of meer beleggingsdiensten en/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
richtlijn banken.
Van de voorwaarden voor vergunningverlening zijn de artikelen 11, 13 en 14 van de MiFID van toepassing verklaard.

© R.E. Batten januari 2020

Deze voorwaarden zullen getoetst worden bij de aanvullende gedragstoets die op basis van het Deel Markttoegang
financiële ondernemingen62 wordt verricht bij kredietinstellingen die voornemens zijn beleggingsdiensten te verlenen
in Nederland. Overweging 18 van de MiFID zegt over een
dergelijke preventieve toets dat deze kredietinstellingen
geen andere vergunning dan de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling nodig hebben63.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de bevoegde autoriteiten
alvorens deze vergunning te verlenen zich er van vergewissen dat de kredietinstelling voldoet aan de relevante
bepalingen van deze richtlijn. Dit komt overeen met de in
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen geregelde preventieve toets op gedragsaspecten. Hierbij is geen
sprake van een tweede vergunning, maar slechts van een
aanvullende toets in het kader van de vergunning die DNB
verleent of na vergunningverlening bij uitbreiding van de
werkzaamheden.
Naast enkele voorwaarden voor vergunningverlening zijn
ook bepaalde uitoefeningvoorwaarden, bepalingen met betrekking tot het grensoverschrijdend verlenen van beleggingsdiensten of activiteiten, bepalingen met betrekking tot
de bevoegde autoriteiten en overgangsrecht van toepassing op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig de
richtlijn banken een vergunning is verleend. In de diverse
delen van de Wft zal de toepassing van deze bepaling op
deze kredietinstellingen geregeld worden.
De richtlijn is alleen relevant voor kredietinstellingen voorzover deze één of meer beleggingsdiensten en/of activiteiten verrichten zoals beschreven in deel A van bijlage 1, bij
de MiFID. De richtlijn is niet van toepassing op een kredietinstelling wanneer deze slechts diensten als genoemd in
bijlage 1, deel B, bij de MiFID, nevendiensten, verleent.
Zoals hiervoor al aangegeven is een voorbeeld van een
MiFID-nevendienst die een kredietinstelling zou kunnen
verlenen de nevendienst genoemd onder (2): het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in
staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt. Wanneer een kredietinstelling zo’n krediet verstrekt
zal deze dus tevens beleggingsdiensten verlenen («bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening
verstrekt als partij optreedt») en onder de reikwijdte van de
MiFID vallen. Treedt de kredietinstelling niet zelf als partij
op bij de transactie in financiële instrumenten, dan verleent
de kredietinstelling in dat kader geen beleggingsdienst en
kan de kredietverstrekking niet aangemerkt worden als nevendienst onder de MiFID.
Beleggingsondernemingen die over een MiFID-vergunning
beschikken kunnen deze weliswaar als Europees paspoort
gebruiken voor het verstrekken van krediet aan cliënten in
verband met met/via henzelf aangegane transacties in financiële instrumenten, maar zullen ook in de lidstaten waar
zij hun diensten verrichten tevens over een vergunning
voor de verstrekking van dergelijke kredieten moeten beschikken en dus een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning voor het verstrekken van deze kredieten moe62
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Artikelen 2:13, lid 1, 2:22, lid 1 en 3:33, Wft.
Zie artikel 2:87, lid 1, onderdelen b en c, Wft.
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ten indienen. Dit terwijl kredietinstellingen op grond van hun
bankvergunning (artikel 2:12 van de Wft) niet alleen over
een vergunning en Europees paspoort kunnen beschikken
om kredieten te verstrekken in verband met financiële
transacties die met/via zichzelf worden aangegaan, maar
ook met kredieten die in verband met financiële transacties
door andere dienstverleners (beleggingsondernemingen,
beleggingsinstellingen en andere kredietinstellingen) worden aangegaan en bovendien met een aanvullende toets
(en een aanvulling op het Europees paspoort) tevens beleggingsdiensten kunnen verlenen en beleggingsactiviteiten
kunnen verrichten (artikel 2:13 van de Wft)64.
Verzekeraars (artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de MiFID)
In artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn is bepaald dat de richtlijn niet van toepassing is op verzekeringsondernemingen of herverzekeraars. Overweging 10
zegt hierover dat de richtlijn niet van toepassing dient te
zijn op verzekeringsondernemingen waarvan de werkzaamheden reeds onder passend toezicht staan. Deze uitzondering moet gezien worden in verband met het zogenaamde verbod op het nevenbedrijf. Dit verbod is gebaseerd op de artikelen 6, onderdeel b, van de richtlijn levensverzekeraars en 8, eerste lid, onderdeel b, van de eerste richtlijn schadeverzekeraars en is vastgelegd in artikel
3:36 van de Wft. Een verzekeraar mag alleen handelsactiviteiten verrichten die voortvloeien uit zijn verzekeringsbedrijf. Dit opdat wordt voorkomen dat belangen van verzekerden worden geschaad doordat de soliditeit van een verzekeraar in gevaar komt door het uitoefenen van een bedrijf dat vreemd is aan het verzekeringsbedrijf. Een verzekeraar mag uiteraard verzekeringsactiviteiten uitoefenen,
maar ook hypotheken aanbieden om de verkregen gelden
uit te zetten. Bovendien mag de verzekeraar bemiddelen in
verzekeringen in branches waarin hij zelf niet actief is of
bemiddelen in bancaire producten. Het verlenen van beleggingsdiensten kan niet aangemerkt worden als handelsactiviteit die uit het verzekeringsbedrijf voortvloeit en is
daarom niet toegestaan aan verzekeraars.
Beleggingsinstellingen en pensioenfondsen (artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de MiFID)
In artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de MiFID is bepaald
dat instellingen voor collectieve belegging, ongeacht of zij
op communautair niveau gecoördineerd zijn, alsmede beheerders en bewaarders van deze instellingen, buiten de
reikwijdte van de MiFID vallen. Deze uitzondering geldt in
beginsel voor alle onderdelen van de MiFID-richtlijn, waaronder de vergunningplicht, kapitaaleisen en organisatorische eisen, eisen ten aanzien van belangenconflicten, de
gedragsregels, de best execution regels en de eisen in
verband met markttransparantie en -integriteit. Overweging
15 van de MiFID verbindt aan deze vrijstelling de voorwaarde dat instellingen voor collectieve belegging onderworpen zijn aan specifieke regelgeving die direct op hun
werkzaamheden is toegespitst.
Deze uitzondering moet zo gelezen worden dat de activitei64

Zie voor de toelichting op artikel 2:12 Wft de toelichting op artikel 2:8 Wft in Kamerstuk 29.708, nr. 10, p. 206–208.
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ten van de (beheerder van) een beleggingsinstellingen in
zijn hoedanigheid van (beheerder van) een beleggingsinstellingen niet onder de regels voor het verlenen van een
beleggingsdienst of het verrichten van beleggingsactiviteiten vallen. Hierop ziet immers de specifieke regelgeving
voor (beheerders van) een beleggingsinstellingen. Deze
uitzondering is tot uitdrukking gebracht in het bestaande artikel 1:19. In dat artikel wordt bepaald dat in-en verkopen
van rechten van deelneming, dat gekwalificeerd zou kunnen worden als het verlenen van een beleggingsdienst,
namelijk het uitvoeren van orders, niet onder het in de wet
bepaalde met betrekking tot die beleggingsdienst valt.
Bij de implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten in
de Wet toezicht beleggingsinstellingen is in de wet bepaald
dat een beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten is toegestaan om naast het beheren van
beleggingsinstellingen individuele vermogens te beheren.
Een afzonderlijke vergunning op grond van de Wte 1995
was daarvoor niet vereist. Deze bepalingen zijn nu overgenomen in de Wft en worden in dit wetsvoorstel uitgebreid
tot adviseren over financiële instrumenten.
Artikel 66 van de MiFID regelt echter dat een aantal bepalingen van de MiFID wel van toepassing is op het verrichten
van vermogensbeheer, het verlenen van beleggingsadvies
en het bewaren en beheren van financiële instrumenten
voor rekening van cliënten (als nevendienst) door beheerders van beleggingsinstellingen die op communautair niveau gecoördineerd zijn – dat wil zeggen onder het bereik
van richtlijn beleggingsinstellingen vallen.
Wordt gekeken naar de voorloper van de MiFID, de richtlijn
beleggingsdiensten, en de richtlijn beleggingsinstellingen,
dan zien we dat ook daar beleggingsinstellingen (communautair gecoördineerd of niet gecoördineerd) in beginsel
vrijgesteld zijn van de MiFID, maar dat er voor icbe’s wordt
voorgeschreven dat zij bij het verrichten van bepaalde
diensten een aantal MiFID-regels moeten volgen. De verplichting om de MiFID-regels na te leven volgt uit de richtlijn
beleggingsinstellingen, namelijk uit artikel 5, vierde lid van
die richtlijn. De MiFID brengt alleen enige wijziging in de inhoud van de regels waaraan de icbe’s bij het verrichten van
die diensten moeten voldoen.
Bij de implementatie van de richtlijn beleggingsdiensten in
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is geen onderscheid
gemaakt tussen icbe’s en nationale beleggingsinstellingen
voor wat betreft de toepasselijkheid van de regels waaraan
moet worden voldaan bij het verrichten van beleggingsdiensten. Omdat de richtlijn beleggingsinstellingen minimumharmonisatie betreft, is deze uitbreiding van het toepassingsbereik van de regels toegestaan. Er wordt in de
MiFID niet wezenlijk anders omgegaan met beleggingsinstellingen. Er is dan ook geen aanleiding om de toepasselijkheid van de regels voor het verrichten van beleggingsdiensten te wijzigen.
Dit geldt ook voor de toepasselijkheid van de Wft ten aanzien van aan beleggingsinstellingen verbonden natuurlijke
of rechtspersonen die de mogelijkheid bieden rekeningen
te openen en daarvoor vorderingen te verkrijgen luidende
in effecten (beleggersgiro’s). Hiervoor blijft gelden hetgeen
bij de aanpassing van artikel 18 van de Vrijstellingsregeling
Wte 1995 in de toelichting is gesteld (Staatscourant van 17
juni 2003, nr. 113, pag. 10). Samengevat komt dit er op
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neer dat een lijdelijke beleggersgiro, de rechtspersoon die
uitsluitend vorderingen luidende in effecten bewaart en beheert in het verlengde van en ten behoeve van de werkzaamheden van een beleggingsinstelling die een vergunning heeft, niet wordt aangemerkt als beleggingsonderneming. Bij een zgn. actieve beleggersgiro, waarbij de rechtspersoon de mogelijkheid aanbiedt door het openen van een
rekening vorderingen te verkrijgen luidende in effecten,
wordt de aanbieder wel aangemerkt als beleggingsonderneming en is als gevolg daarvan, in beginsel, vergunningplichtig. Op die vergunningplicht en de toepasselijkheid van
de regels voor een beleggingsonderneming geldt dan wel
weer de uitzondering van artikel 1:19 voor zover de aanbiedende instelling beheerder van een beleggingsinstelling
is en deze zich beperkt tot de in-en verkoop van deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die hij beheert.
Wat betreft pensioenfondsen moet de uitzondering van artikel 2, onderdeel h, zo worden gelezen dat alleen de pensioenfondsen zelf die onder het toezicht uit hoofde van de
Pensioenwet vallen buiten het bereik van de MiFID-regels
vallen. Dit is geregeld in artikel artikel 1:15 van de Wft. Deze interpretatie is gebaseerd op overweging 15 van de MiFID, waarin gesteld wordt dat deze richtlijn niet van toepassing dient te zijn op onder meer pensioenfondsen en op de
bewaarders en beheerders daarvan mits zij onderworpen
zijn aan een specifieke regelgeving die direct op hun werkzaamheden is toegespitst. Aan deze voorwaarde wordt ten
aanzien van de beheerders niet voldaan. Alleen de pensioenfondsen zelf vallen onder de Pensioenwet. De beheerders dienen evenals andere beleggingsondernemingen die
individuele vermogens voor professionele beleggers beheren onder de MiFID regels te vallen. Vermogenbeheerders
die voor pensioenfondsen financiële instrumenten beheren
vallen derhalve in beginsel onder de reikwijdte van de regels voor beleggingsondernemingen.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de fractie van de PvdA vroegen naar de gevolgen van de MiFID voor pensioenfondsen en vooral of
deelnemers van een pensioenfonds die door de MiFID
worden geraakt een andere bescherming genieten dan
deelnemers in een pensioenfonds die niet door de MiFID
worden geraakt. Zij verzochten in het bijzonder aan te geven hoe de relatie tussen de deelnemers aan een pensioenfonds, het fonds zelf en de beleggingsonderneming is
als een pensioenfonds of een beheermaatschappij aangeeft tot de categorie professionele belegger te willen behoren in plaats van tot de categorie van de zogenaamd «in
aanmerking komende tegenpartij». De leden vroegen bovendien wie verantwoordelijk is voor tegenvallende beleggingsresultaten en of het risico bestaat dat twee partijen
aansprakelijkheid naar elkaar gaan afschuiven.
Pensioenfondsen worden door de MiFID geraakt wanneer
zij als cliënt beleggingsdiensten afnemen van beleggingsondernemingen. In de reikwijdtebepalingen bij de MiFID is
verduidelijkt dat pensioenfondsen zelf geen beleggingsdiensten verlenen aan hun deelnemers, dus dat de MiFID
niet relevant is voor deze verhouding. Voor de verhouding
tussen pensioenfondsen en deelnemers in die fondsen is in
Nederland de Pensioenwet van toepassing. Deelnemers in
pensioenfondsen zijn dus geen cliënten of beleggers in de
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zin van de MiFID.
(Beheerders van) pensioenfondsen gelden in de classificatie van cliënten in beginsel als «in aanmerking komende
tegenpartij». Deze kwalificatie heeft tot gevolg dat pensioenfondsen in principe in een categorie van cliënten worden ingedeeld waarvoor het laagste beschermingsniveau
geldt. Ook pensioenfondsen kunnen er echter voor kiezen
de beleggingsonderneming waar zij diensten van afnemen
te verzoeken hen een hoger beschermingsniveau toe te
kennen door hen in een categorie van cliënten in te delen
waarvoor een hoger beschermingsniveau geldt. De beslissing om daadwerkelijk over te gaan tot het afnemen van
een
bepaalde dienst met betrekking tot bepaalde transacties
blijft uiteindelijk altijd bij de belegger. Bij tegenvallende beleggingsresultaten zal het pensioenfonds deze daarom zelf
moeten verantwoorden naar de deelnemers. Een beleggingsonderneming kan alleen worden aangesproken voor
schade die voortkomt uit rechtens verwijtbaar tekortschietende dienstverlening. Indien een beleggingsonderneming
tekort schiet in de zorg die zij op grond van de MiFID minimaal moet betrachten jegens haar cliënten, dan kan zij
daarop worden aangesproken wanneer deze cliënten daardoor aantoonbaar schade lijden. Vanwege de duidelijke
verdeling van de verantwoordelijkheden van pensioenfondsen jegens hun deelnemers enerzijds en van beleggingsondernemingen en pensioenfondsen als afnemers van de
diensten van beleggingsondernemingen anderzijds wordt
niet verwacht dat pensioenfondsen en beleggingsondernemingen aansprakelijkheden naar elkaar kunnen afschuiven.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
Personen die een beleggingsdienst als incidentele activiteit
verrichten in het kader van een andere beroepswerkzaamheid (artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de MiFID)
Ook alle (rechts)personen die een beleggingsdienst als incidentele activiteit verrichten in het kader van een andere
beroepswerkzaamheid zijn volledig uitgezonderd van de
MiFID, indien deze werkzaamheid aan wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften of aan een beroepscode is
onderworpen en het verrichten van de dienst op grond
daarvan niet is uitgesloten. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan makelaars die incidenteel diensten verlenen die
bijvoorbeeld als vermogensbeheer zouden kunnen worden
aangemerkt. Het is niet waarschijnlijk dat financiële dienstverleners die tevens beleggingsadvies verlenen kunnen
volhouden dat zij dit slechts «incidenteel» doen en daarom
vrijgesteld zijn van de MiFID. In overweging 7 wordt gesproken over het uitzonderen van de werkingssfeer van de
MiFID van ondernemingen die een andere beroepsactiviteit
hebben dan het (in de uitoefening van het gewone beroep
of bedrijf) verrichten van beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. Financiële ondernemingen die (incidenteel) adviseren ten aanzien van financiële instrumenten
kunnen moeilijk hard maken dat zij dit niet in het kader van
de uitoefening van het gewone beroep op bedrijf doen.
Personen die tijdens het uitoefenen van een andere beroepsactiviteit beleggingsadvies verstrekken (artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van de MiFID)
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Tevens zijn volledig vrijgesteld (rechts)personen die tijdens
het uitoefenen van een andere, niet onder de richtlijn vallende beroepsactiviteit beleggingsadvies verstrekken mits
er niet specifiek voor deze adviesverstrekking wordt betaald. Ook hier kan worden gedacht aan makelaars die
(niet persé incidenteel) beleggingadvies geven, maar zich
niet voor het verlenen van deze dienst laten betalen. Het is
niet waarschijnlijk dat financiële dienstverleners die in het
kader van hun dienstverlening ook adviseren ten aanzien
van financiële instrumenten zouden kunnen worden begrepen onder deze vrijstelling. Het is immers niet aannemelijk
dat zij zich in het geheel niet zullen laten belonen voor dat
deel van de dienstverlening.
Personen die geen beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan handel voor eigen rekening,
tenzij zij marketmakers zijn of voor eigen rekening frequent
op georganiseerde en systematische wijze buiten een gereglementeerde markt of een MTF optreden door een voor
derden toegankelijk systeem aan te bieden om met hen
transacties te sluiten (artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van
de MiFID)
In deze vrijstelling worden de handelaren voor eigen rekening en risico, uitgezonderd van de MiFID. In het wetsvoorstel is deze vrijstelling overgenomen in artikel 1:18, onderdeel h. Het betreft een nieuwe uitzondering op de Wft.
Overwogen is dat het toezicht op deze categorie beleggingsondernemingen in licht van de doelstellingen van de
wet niet langer nodig is.
Bij deze overweging is rekening gehouden met de toelatingseisen die gereglementeerde markten en multilaterale
handelsfaciliteiten dienen te hanteren bij de toelating van
dergelijke beleggingsondernemingen. Gereglementeerde
markten en multilaterale handelsfaciliteiten dienen uit hoofde van de artikelen 5:27 respectievelijk 4:91a toelatingseisen te hanteren op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en financiële middelen.
Personen die voor eigen rekening in financiële instrumenten handelen of beleggingsdiensten in van grondstoffen afgeleide instrumenten of derivatencontracten, als bedoeld in
bijlage I, deel C, punt 10, verrichten voor de cliënten van
hun hoofdbedrijf, mits dit op groepsniveau als een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is aan te merken en mits dit
hoofdbedrijf niet bestaat in het verrichten van beleggingsdiensten in de zin van deze richtlijn of bankdiensten in de
zin van Richtlijn 2000/12/EG (artikel 2, eerste lid, onderdeel
i, van de MiFD)
Daarmee wordt aangeduid dat personen die voor eigen rekening handelen ten behoeve van de cliënten van het
hoofdbedrijf van hun organisatie in derivaten in grondstoffen en in afgeleide instrumenten als bedoeld in de definitie
van financieel instrument in artikel 1:1, onderdeel j, vrijgesteld zijn van de onderhavige verplichtingen maar dus ook
geen rechten uit hoofde van deze richtlijn hebben. Voorwaarde daarvoor is echter dat zij dit doen als nevenactiviteit van het hoofdbedrijf van hun organisatie en dit hoofdbedrijf geen beleggingsonderneming is in de zin van de MiFID of bankdienst in de zin van de richtlijn banken. Deze
vrijstelling wordt geregeld in artikel 1:18, onderdeel g, van
de wet.
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Personen waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het voor eigen rekening handelen in grondstoffen en/of van grondstoffen afgeleide instrumenten. Deze uitzondering is niet van
toepassing wanneer personen die voor eigen rekening in
grondstoffen en/of van grondstoffen afgeleide instrumenten
handelen deel uitmaken van een groep waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het verrichten van andere beleggingsdiensten in de zin van deze richtlijn of bankdiensten in de
zin van Richtlijn 2000/12/EG (artikel 2, eerste lid, onderdeel
k, van de MiFID)
Doel van deze vrijstellingsbepaling is om de partijen die
fungeren als onderdeel van een organisatie die zich toelegt
op dergelijke grondstoffenhandel (inclusief energie-of emissierechten) en daarin fungeren als handelaar voor eigen
rekening in het kader van afdekking van risico’s van dat
bedrijf, buiten bereik te laten van de rechten en verplichtingen van de richtlijn. Partijen die zulks doen binnen een beleggingsonderneming of een bank vallen wel onder de concrete verplichtingen van deze richtlijn en haar uitwerkingsbepalingen. Deze vrijstelling wordt geregeld in artikel 1:18,
onderdeel c, van de wet.
Ondernemingen waarvan de beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten uitsluitend bestaan in het voor eigen rekening handelen op markten voor financiële futures of opties of op andere derivatenmarkten en op contante markten
met als enig doel het afdekken van posities op derivatenmarkten, of die voor rekening van andere leden van deze
zelfde markten handelen, of deze laatsten een prijs geven,
en die door clearing members van deze markten worden
gegarandeerd, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de door deze ondernemingen gesloten contracten bij clearing members van dezelfde markten berust
(artikel 2, eerste lid, onderdeel l, van de MiFID)
In deze vrijstelling worden de zogenaamde plaatselijke ondernemingen uitgezonderd van de MiFID. In het wetsvoorstel is deze vrijstelling overgenomen in artikel 1:18, onderdeel i. In die uitzonderingsbepaling wordt het begrip plaatselijke onderneming gehanteerd dat al is gedefinieerd in de
wet.
Het betreft een nieuwe uitzondering op de Wft. Overwogen
is dat het toezicht op deze categorie beleggingsondernemingen in licht van de doelstellingen van de wet niet langer
nodig is. Bij deze overweging is rekening gehouden met de
toelatingseisen die gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten dienen te hanteren bij de toelating
van dergelijke beleggingsondernemingen. Gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten dienen
uit hoofde van de artikelen 5:27 respectievelijk 4:91a toelatingseisen te hanteren op het gebied van deskundigheid en
betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en financiële middelen.
Daarnaast worden de activiteiten van deze beleggingsondernemingen gegarandeerd door clearinginstellingen, die
onder toezicht staan uit hoofde van deze wet.
Orderremissiers (artikel 3 van de MiFID)
In artikel 3 van de richtlijn wordt lidstaten de mogelijkheid
geboden om bepaalde orderremissiers buiten de sfeer van
de MiFID te houden. Het betreft een categorie ondernemingen die niet onder de richtlijn beleggingsdiensten vie-
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len. Om lidstaten de mogelijkheid te geven de bestaande
situatie voort te zetten is de optionele vrijstelling in de MiFID opgenomen. Van deze mogelijkheid zal gebruik gemaakt worden om tussenpersonen die diensten verlenen in
verband met effectenhypotheken een nationaal regime te
creëren. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf
«Combinatie tussen transacties in financiële instrumenten
en kredieten».
Dienstverleners die financiële diensten combineren
Het is goed denkbaar dat een financiële onderneming
meerdere beleggingsdiensten verleent aan een cliënt. Deze
diensten kunnen verband met elkaar houden (bijvoorbeeld
wanneer op de dienst beleggingsadvies een verzoek tot het
uitvoeren van een order volgt en dus beleggingsdiensten
worden gecombineerd), maar kunnen ook los van elkaar
staan (bijvoorbeeld het verrichten van vermogensbeheer en
het bemiddelen bij het aangaan van een woonhuisverzekering en beleggingsdiensten worden gecombineerd met andere financiële diensten). Uit artikel 19, negende lid, volgt
dat MiFID-normen die gelden voor het verrichten van beleggingsdiensten aanvullend zijn aan normen die gelden
voor het verlenen van de andere in dat artikel genoemde financiële diensten die in combinatie met de beleggingsdiensten worden verleend. Dit tenzij de MiFID expliciet bepaalt
dat de MiFID-normen moeten wijken. Dus afhankelijk van
welke financiële dienst65 wordt verleend en ten aanzien van
welk financieel product 66 deze dienst wordt verleend, zijn
op de dienstverlening (en de dienstverlener) de normen
van de voormalige Wet financiële dienstverlening (thans
geïncorporeerd in de Wft) en/of de normen van de MiFID
van toepassing. Waar (beleggings-en/of andere financiële)
diensten worden gecombineerd gelden in beginsel geen
zwaardere (zorgvuldigheids)normen vanwege de combinatie van diensten.
Andere personen
Personen die uitsluitend beleggingsdiensten verrichten
voor hun moederonderneming, dochteronderneming of andere dochteronderneming van hun moederonderneming
(artikel 2, eerste lid, onderdeel b) zijn uitgesloten van de
reikwijdte van de Wft in artikel 1:18, aanhef en onderdeel a.
Personen waarvan de beleggingsdiensten uitsluitend bestaan in het beheer van een werknemersparticipatieplan
(artikel 2 aanhef en onderdeel e,) zijn uitgesloten van de
Wft in artikel 1:18, aanhef en onderdeel b. Personen die
beleggingsdiensten verrichten welke alleen betrekking
hebben op zowel het beheer van een werknemersparticipatieplan als het verrichten van beleggingsdiensten uitsluitend
voor hun moederonderneming, hun dochterondernemingen
65

66

Aanbieden, adviseren, bemiddelen, herverzekeringsbemiddelen, optreden als clearing instelling, optreden als gevolmachtigde agent of het verlenen van een beleggingsdienst, artikel
1:1 Wft.
Beleggingsobject, een betaalrekening met inbegrip van de
daaraan verbonden betaalfaciliteiten, elektronisch geld, een
financieel instrument, krediet, een spaarrekening met inbegrip
van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten; een verzekering
of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander product, artikel 1:1 Wft.
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of andere dochterondernemingen van hun moederonderneming (artikel 1, tweede lid, onderdeel f) zijn uitgezonderd
van de Wft via de hiervoor genoemde bepalingen.
Overheidsinstanties
Leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken en
andere nationale instellingen met een soortgelijke functie,
alsmede andere overheidsinstellingen die belast zijn met
het beheer van de overheidsschuld of bij dat beheer betrokken zijn (artikel 2, eerste lid, onderdeel g) zijn in artikel
1:2 Wft uitgesloten van de Wft. De bij deze richtlijn verleende rechten gelden niet voor het verrichten van diensten
waarbij als tegenpartij wordt opgetreden bij transacties uitgevoerd door overheidsinstellingen die zich met de overheidsschuld bezighouden of door leden van het Europees
Stelsel van Centrale Banken in het kader van de uitoefening van hun taken overeenkomstig het EG-Verdrag en de
Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en
van de Europese Centrale Bank dan wel in het kader van
de uitoefening van vergelijkbare taken uit hoofde van nationale bepalingen (artikel 2, tweede lid). In een nieuw artikel
1:19a worden bedoelde rechten uitgesloten van de reikwijdte van de regels in de Wft die betrekking hebben op het
verlenen van beleggingsdiensten.
Overige categorieën
De volgende in de MiFID vrijgestelde categorieën van ondernemingen behoeven geen regeling in de Wft, omdat zij
in Nederland niet actief zijn:
– Verenigingen die door Deense en Finse pensioenfondsen zijn opgericht met de uitsluitende bedoeling
de activa van de deelnemingen pensioenfondsen te
beheren (artikel 2, eerste lid, onderdeel m, van de MiFID); en
– Agenti di cambio waarvan de activiteiten en de taken
geregeld zijn bij artikel 201 van het Italiaanse wetgevingsdecreet nr. 58 van 24 februari 1998 (artikel 2,
eerste lid, onderdeel n, van de MiFID).
4.2.1.3. Financiële producten die geraakt worden door de
MiFID
Zoals eerder opgemerkt wordt een ondernemer bovendien
alleen geraakt door de MiFID wanneer deze een beleggingsdienst of -activiteit verricht die betrekking heeft op een
financieel instrument, zoals beschreven in deel C van bijlage 1 bij de MiFID.
Krediet
Het product krediet is geen financieel instrument in de zin
van de MiFID. Dienstverlening ten aanzien van het product
krediet kan echter wel worden gecombineerd met dienstverlening ten aanzien van een financieel instrument in de
zin van de MiFID (over combinaties van financiële producten hieronder meer). In dat geval is artikel 19, negende
lid, relevant. In artikel 19, negende lid, van de MiFID is geregeld dat wanneer een beleggingsdienst wordt aangeboden als onderdeel van een financieel product dat reeds
ressorteert onder andere bepalingen van de communautaire wetgeving of onder gemeenschappelijke Europese normen betreffende kredietinstellingen en consumentenkredieten ter zake van risicobeoordeling van cliënten en/of infor-
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matievereisten, de verplichtingen van artikel 19 niet eveneens van toepassing zijn op deze dienst. Meer hierover in
paragraaf 6.
Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
Als derde op de lijst van financiële instrumenten worden
genoemd: rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. Een onderneming die beleggingsdiensten verleent in verband met rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging wordt daarmee in beginsel geraakt door de MiFID. Aangezien in deel C van bijlage 1 geen onderscheid wordt gemaakt tussen rechten
van deelneming in communautair gereguleerde icbe’s en
rechten van deelneming in nietcommunautair gereguleerde
beleggingsinstellingen, zijn de MiFID-regels in beginsel van
toepassing op financiële ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen in verband met rechten van deelneming
in alle soorten beleggingsinstellingen. In beginsel, omdat
een aantal financiële ondernemingen, al dan niet voorwaardelijk of ten dele, is vrijgesteld van de MiFID.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vroegen of de regering een
overzicht kan geven van alle punten die in de consultaties
naar voren zijn gebracht door verschillende marktpartijen
en of de regering in dit overzicht kan aangeven hoe met
deze punten is omgegaan.
In de memorie van toelichting is aangegeven welke organisaties hebben gereageerd op de consultatie van het concept-wetsvoorstel, wat de hoofdpunten van de ontvangen
reacties zijn en hoe hiermee in het wetsvoorstel is omgegaan. De reacties zijn integraal op de website van het ministerie geplaatst voor zover de betrokken organisaties
daartegen geen bezwaar hadden. Alle partijen die een consultatiereactie hebben gestuurd, hebben individueel een
reactie ontvangen waarin op alle opmerkingen is ingegaan.
Bij de consultatie van de lagere regelgeving wordt dezelfde
procedure gevolgd.
Na verzending van de individuele reacties richting marktpartijen zijn mij nog aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de toepassing van de verplichting om verrichte
transacties in tot de handel op een gereglementeerde
markt toegelaten financiële instrumenten te melden aan de
AFM en de best execution verplichtingen op de in- en verkoop van zogenaamde open end beleggingsfondsen (rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die op verzoek van de deelnemers, ten laste van de activa, direct of
indirect worden ingekocht of terugbetaald). Het lijkt mij
goed u hierover te informeren.
Rapporteren van transacties
Onlangs is een nieuwe systematiek voor de handel in open
end beleggingsfondsen geïntroduceerd gebaseerd op forward pricing. Deze systematiek geldt zowel voor de handel
in rechten van deelneming in beursgenoteerde als nietbeursgenoteerde open-end beleggingsfondsen gevestigd in
Nederland. Euronext Amsterdam heeft deze systematiek
vormgegeven door middel van Euronext Fund Service. De
vraag is gerezen of het zinvol en bedoeld is om transacties
die via deze systematiek worden aangegaan te melden aan
de AFM, opdat deze de verstrekte informatie kan gebruiken
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voor o.m. het opsporen van praktijken van marktmisbruik.
Binnen de nieuwe systematiek voor de handel in open end
beleggingsfondsen worden transacties in rechten van deelneming in open end beleggingsfondsen uitsluitend aangegaan met het fonds zelf als tegenpartij tegen de intrinsieke
waarde van het fonds vermeerderd of verminderd met een
op-of afslag vanwege de door de beleggingsinstelling te
maken transactiekosten die voortvloeien uit de noodzakelijke inkoop of uitgifte van rechten van deelneming. Deze wijze van verhandeling maakt dat de transactierapportageverplichtingen van beperkte waarde zijn. Van marktmanipulatie
bij de aan-of verkoop van deze deelnemingsrechten kan
vanwege het feit dat een order die wordt ingelegd voor
16.00 uur, de volgende werkdag om 10.00 uur wordt verwerkt geen sprake zijn en, vanwege de diversiteit in de samenstelling van de meeste fondsen en het feit dat de afnemer niet exact de beleggingen van het fonds kent, is
handel met voorwetenschap niet goed voorstelbaar. Er bestaan weliswaar beleggingsfondsen die zich richten op een
specifieke sector, en er kan voorwetenschap bestaan die
een hele sector beïnvloedt, maar dergelijke voorwetenschap komt zelden voor. Ook zijn er fondsen waarin een
enkel effect dominant aanwezig is, maar dat is een zeer
beperkt aantal en de afnemer heeft geen invloed op de
mogelijke wijzigingen die de manager van het fonds uitvoert met betrekking tot de beleggingen in die effecten.
Het enkele feit dat rechten van deelneming in open end beleggingsfondsen verhandelbaar worden gesteld op de
nieuwe handelssystematiek heeft niet tot gevolg dat zij
kwalificeren als «transacties in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten»,
waardoor de transactierapportageverplichtingen van toepassing zouden worden. Een gereglementeerde markt is
gedefinieerd als een multilateraal systeem waarin meerdere koop-en verkoopintenties van derden met betrekking tot
financiële instrumenten ... worden samengebracht ...(zo)dat
er een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten .... De term «derden» in deze definitie geeft aan dat het doel van een gereglementeerde markt
is het samenbrengen van koop-en verkoopintenties ten
aanzien van financiële instrumenten van beleggers onderling en niet uitsluitend met het fonds als tegenpartij.
De nieuwe systematiek voor de handel in zogenaamde
open end beleggingsinstellingen heeft uitdrukkelijk niet tot
doel koop-en verkoopintenties van beleggers onderling
samen te brengen. Het heeft uitsluitend tot doel om open
end belegginginstellingen die zich ertoe verbonden hebben
rechten van deelneming direct of indirect in te kopen of terug te betalen op verzoek van (potentiële) deelnemers samen te brengen met die (potentiële) deelnemers.
Deelname aan de nieuwe handelssystematiek is niet wettelijk verplicht en sluit een directe in-of verkoop van deelnemingsrechten in open end beleggingsfondsen direct bij de
beleggingsinstelling of een doorlopende verhandeling van
deelnemingsrechten door derden op een gereglementeerde
markt of MTF niet uit. Wanneer deelnemingsrechten in
open end beleggingsfondsen tevens tot de handel op een
gereglementeerde markt zouden worden toegelaten dienen
de partijen die transacties in deze financiële instrumenten
aangaan deze wel te melden aan de AFM. De melding van
deze transacties is van belang, omdat waar rechten van
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deelneming in open end beleggingsfondsen door derden
worden verhandeld tegen marktwaarde (geen intrinsieke
waarde) er wel sprake kan zijn van marktmanipulatie en er
eveneens sprake zal kunnen zijn van handel met voorwetenschap.
Het gegeven dat rechten van deelneming in open end beleggingsfondsen verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt heeft overigens ook niet tot gevolg dat directe
in-en verkopen bij beleggingsinstellingen of transacties die
zijn aangegaan via de eerdergenoemde nieuwe handelssystematiek alsnog moeten worden gemeld aan de AFM.
Artikel 5 van de uitvoeringsverordening MiFID stelt dat aanen verkopen op de primaire markt (zoals uitgifte, toewijzing
of inschrijving) in financiële instrumenten die zijn te begrijpen onder de onderdelen a en b van de definitie van effecten niet als «transacties» in de zin van de MiFID gelden.
Deelnemingsrechten in open end beleggingsfondsen vallen
onder effecten als bedoeld in onderdeel a van de definitie.
Daarmee vallen de aan-en verkopen in deze deelnemingsrechten die direct bij de beleggingsinstelling worden aangegaan of door tussenkomst van eerdergenoemde nieuwe
handelssystematiek naar mijn mening buiten de reikwijdte
van de transactierapportageverplichting.
Best execution – uitdrukkelijke toestemming
Bovendien is de vraag gesteld of in het kader van de best
execution verplichtingen voorafgaand aan het uitvoeren
van een order in een deelnemingsrecht in een open end
beleggingsfonds van een cliënt toestemming voor die uitvoering moet worden verkregen, wanneer de aan-en verkopen in deze deelnemingsrechten direct bij de beleggingsinstelling worden aangegaan of door tussenkomst van eerdergenoemde nieuwe handelssystematiek. MiFID schrijft
immers voor dat met de uitvoering van een order met betrekking tot een financieel instrument anders dan op een
gereglementeerde markt of een MTF pas na toestemming
van de cliënt een begin kan worden gemaakt. Met de Europese Commissie en CESR ga ik uit van de interpretatie dat
de verplichting alleen relevant is voor orders die op een gereglementeerde markt of MTF uitgevoerd kunnen worden
(omdat ze tot de handel op die plaatsen van uitvoering toegelaten zijn) indien bovendien in het orderuitvoeringsbeleid
van de beleggingsonderneming waar de order is ingelegd
een gereglementeerde markt of MTF is opgenomen of had
moeten worden opgenomen in verband met de uitvoering
van orders in deelnemingsrechten in open end beleggingsfondsen. Dit laatste omdat op die gereglementeerde markt
of MTF, gezien de kenmerken van de orders in deelnemingsrechten die van cliënten worden ontvangen, op consistente basis het beste resultaat kan worden behaald bij
het uitvoeren van orders voor cliënten.
Het gevolg van deze uitleg is dat voor de uitvoering van orders in aandelen, obligaties, deelnemingsrechten in open
end beleggingsfondsen en andere financiële instrumenten
die toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde
markt of een MTF OTC, door een beleggingsonderneming
met systematische interne afhandeling van aandelentransacties, direct met het fonds of via eerdergenoemde nieuwe
systematiek voor de verhandeling van rechten van deelneming in open end beleggingsfondsen toestemming moet
worden verkregen van de cliënt. Deze verplichting geldt al-
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leen indien in het orderuitvoeringsbeleid van de beleggingsonderneming een gereglementeerde markt of een
MTF is opgenomen of had moeten worden. OTC derivaten
en open end beleggingsfondsen die niet toegelaten zijn tot
de handel op een gereglementeerde markt of een MTF blijven dan buiten de verplichting om van de cliënt toestemming te verkrijgen voor verhandeling buiten een gereglementeerde markt of MTF. Hierboven kwam al aan de orde
dat het enkele feit dat rechten van deelneming in open end
beleggingsfondsen verhandelbaar worden gesteld op eerdergenoemde nieuwe handelssystematiek of een soortgelijke systematiek in een andere Lidstaat niet tot gevolg
heeft dat zij kwalificeren als transacties in tot de handel op
een multilateraal handelssysteem, een gereglementeerde
markt of een MTF, toegelaten financiële instrumenten.
In andere lidstaten waar beleggingsinstellingen actief zijn
worden de verplichtingen op een soortgelijke wijze uitgelegd.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
Combinaties van financiële instrumenten met andere financiële producten
Artikel 19, negende lid, van de MiFID spreekt over beleggingsdiensten die worden aangeboden «als onderdeel van
een financieel product dat reeds ressorteert onder andere
bepalingen van de communautaire wetgeving of onder gemeenschappelijke Europese normen ..» Hieruit blijkt dat rekening wordt gehouden met de situatie dat de diensten die
een beleggingsonderneming verleent betrekking kunnen
hebben op meerdere financiële producten, waaronder ook
financiële instrumenten. De bewoordingen «als onderdeel
van» suggereren dat er een geheel product is dat meer is
dan de samenstellende onderdelen. Kortom, dat er een zekere wisselwerking plaatsheeft tussen de samenstellende
elementen van het financiële product. Daarmee lijkt de
richtlijn een onderscheid te willen maken – evenals is gebeurd in de nationale regelgeving voor het toezicht op de
financiële markten in verband met de verplichting tot het
beschikbaar houden of verstrekken van een financiële bijsluiter – tussen «toevallige» gelijktijdige verkoop van twee
of meer productsoorten en dienstverlening in verband met
een zogenaamd gecombineerd financieel product. Van een
gecombineerd financieel product is pas sprake wanneer er
een interactie (wisselwerking) tussen de samenstellende
componenten – componenten die behoren tot afzonderlijke
productcategorieën die in de regel ook als afzonderlijk product kunnen worden verkregen – plaatsheeft.67
In artikel 31, vierde lid, van de uitvoeringsrichtlijn (informatie over financiële instrumenten) wordt voorgeschreven dat
wanneer aangenomen mag worden dat de risico’s die verbonden zijn aan een financieel instrument dat uit twee of
meer verschillende financiële instrumenten of diensten bestaat, groter zijn dan de risico’s die verbonden zijn aan elk
van de componenten afzonderlijk, de beleggingsonderneming een adequate beschrijving van de componenten van
dit instrument en van de risicoverhogende wisselwerking
67

Besluit financiële dienstverlening, Stb. 2005, 676, p. 99.
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daartussen verstrekt. Ook hier wordt dus uitgegaan van
een wisselwerking tussen elementen waaruit een financieel
instrument bestaat. Hierbij moet echter worden opgemerkt
dat deze bepaling alleen relevant is voor individuele combinaties van meerdere (soorten van) financiële instrumenten,
niet op combinaties van meerdere financiële productsoorten.
De richtlijn zegt niets over een onderscheid tussen gecombineerde financiële producten die het gevolg zijn van een
aanbod aan het publiek en een individueel aanbod als gevolg van bijvoorbeeld een adviesgesprek68, noch of het relevant is hoeveel contracten er worden aangegaan. Deze
gegevens lijken onder de MiFID dus niet relevant.
Combinaties tussen transacties in financiële instrumenten
en kredieten
Dat de MiFID er vanuit gaat dat financiële instrumenten
worden gecombineerd met kredieten volgt uit artikel 19,
negende lid, van de MiFID. In dat artikel wordt geregeld
welke gedragsregels van toepassing zullen zijn op een
dergelijk combinatieproduct als er vergelijkbare gedragsnormen zijn opgenomen in communautaire regelgeving inzake krediet of indien er gemeenschappelijke Europese
gedragsnormen (m.b.t. risicobeoordeling en informatieverstrekking) zouden bestaan voor het verstrekken van krediet
(zie paragraaf 6). Hieruit kan ook worden geconcludeerd
dat de overige MiFID-regels onverkort van toepassing zullen blijven op het
combinatieproduct, voor zover sprake is van het verlenen
van een beleggingsdienst of het verrichten van een beleggingsactiviteit met betrekking tot een financieel instrument,
ook als er in kredietregelgeving vergelijkbare normen zijn
opgenomen. Dit betekent eveneens dat tussenpersonen
die diensten verlenen in verband met effectenhypotheken
(hypotheken die worden gecombineerd met een verpande
effectenrekening) en in dat kader uitspraken doen over de
geschiktheid van bepaalde financiële instrumenten voor
een cliënt en/of orders van cliënten in verband met concrete financiële instrumenten ontvangen en doorgeven aan
een (bank)beleggingsonderneming waarbij de beleggingsrekening wordt aangegaan, in beginsel onder de reikwijdte
van de MiFID vallen, omdat ze adviseren over financiële instrumenten en/of orders in financiële instrumenten doorgeven. Vanwege de impact die een onverkorte toepassing
van alle MiFID-regels op deze ondernemingen zal hebben,
zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die artikel 3 van de MiFID biedt om voor deze groep tussenpersonen een voorwaardelijke vrijstelling te ontwerpen die zal resulteren in een op hen toegesneden nationaal regime.
Bij het ontwerpen van dit regime zal als uitgangspunt worden genomen dat de bescherming die de MiFID afnemers
van beleggingsadvies beoogt te bieden zo veel mogelijk in68

De zogenaamde bijsluiterplicht heeft alleen betrekking op aan
het publiek aangeboden gecombineerde financiële producten
en niet «ad hoc» samenstellingen van financiële producten
naar aanleiding van adviesgesprekken, omdat het niet in de
bedoeling heeft gelegen aanbieders/bemiddelaars/ adviseurs
in financiële producten te verplichten tot het opmaken van
een financiële bijsluiter bij elke (individuele) aanbeveling die
wordt gedaan.
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tact dient te blijven.
Combinaties tussen transacties in financiële instrumenten
en verzekeringen.
Zoals hierboven al werd aangegeven zijn verzekeraars in
tegenstelling tot kredietinstellingen volledig vrijgesteld van
de MiFID. Deze vrijstelling is echter – strikt gezien – gekoppeld aan de dienstverlener (de verzekeraar) en niet aan
het product (de verzekering).
Het product verzekering komt niet voor in de opsomming in
bijlage I, deel C, en is daarom geen financieel instrument in
de zin van de MiFID. Een gecombineerd financieel product
dat bestaat uit een verzekering en een (transactie in een)
financieel instrument zou wel (ten dele of geheel) onder de
reikwijdte van de MiFID kunnen vallen. Een dergelijk product kan dan overigens – vanwege het verbod op nevenbedrijf – niet door een verzekeraar worden aangeboden,
maar wel door een assurantietussenpersoon die tevens beleggingsdiensten verleent of een kredietinstelling die tevens
beleggingsdiensten verleent én bemiddelt in verzekeringen.
Er zijn meerdere combinaties tussen verzekeringen en financiële instrumenten denkbaar. Zo kan een transactie in
een financieel instrument die wordt aangegaan voor een
cliënt gekoppeld zijn aan een verzekering ter afdekking van
het risico van waardevermindering. Het meest voorkomende combinatieproduct is echter een levensverzekering die
recht geeft op een uitkering, bijvoorbeeld uitgedrukt in
units, waarvan de waarde afhankelijk is gesteld van het
rendement op achterliggende (transacties in) financiële instrumenten – vaak rechten van deelneming in een beleggingsinstelling – die door de verzekeraar voor eigen rekening zijn aangegaan (ook wel unit linked of universal life levensverzekeringen of «beleggingsverzekeringen» genoemd).
In het eerste geval wordt de transactie in een financieel instrument aangegaan voor rekening van de afnemer van de
verzekering. In het tweede geval is de transactie voor rekening van de verzekeraar en heeft deze slechts indirect gevolgen voor de afnemer van de verzekering. Bij de totstandkoming van de MiFID als opvolger van de richtlijn beleggingsdiensten heeft men primair rechtstreekse transacties in financiële instrumenten voor ogen gehad – transacties waarvan de afnemer van de beleggingsdienst direct de
risico’s draagt. Daarom mag ervan worden uitgegaan dat
de MiFID alleen ziet op gecombineerde financiële producten – bestaande uit een verzekering en transacties in financiële instrumenten – waarbij de financiële transactie
voor rekening van de cliënt wordt aangegaan. In dat geval
is sprake van het verlenen van een beleggingsdienst.
Verzekeraars mogen dergelijke transacties niet verrichten
voor cliënten, dus de MiFID heeft op dit punt alleen consequenties voor kredietinstellingen en verzekeringsbemiddelaars. Dienstverlening in verband met eerdergenoemde beleggingsverzekeringen leidt tot niet-rechtstreekse transacties in financiële instrumenten en valt daarom voor alle financiële ondernemingen buiten de reikwijdte van de MiFID.
Combinaties tussen transacties in financiële instrumenten
en betaalrekeningen
Een dergelijke combinatie is lastig voor te stellen.
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Combinaties tussen transacties in financiële instrumenten
en spaarrekeningen
Denkbaar is een spaarrekening waarvan de hoogte van de
vergoeding voor het ter beschikking stellen van de spaarsom (mede) afhankelijk is gesteld van een rendement op
transacties in financiële instrumenten. Ook hier gaat de redenering op dat de transactie voor rekening is van de kredietinstelling en dat deze slechts indirect gevolgen zal hebben voor de houder van de spaarrekening. Aangezien alleen rechtstreekse transacties in financiële instrumenten
door de MiFID worden geraakt, is de richtlijn niet van toepassing op dergelijke combinatieproducten.
Combinaties tussen transacties in financiële instrumenten
en beleggingsobjecten
Een beleggingsobject is een zaak, een recht op een zaak
of een recht op het al dan niet volledige rendement in geld
of een gedeelte van de opbrengst van een zaak, bij welke
verkrijging aan de verkrijger een rendement in geld in het
vooruitzicht wordt gesteld en waarbij het beheer van de
zaak hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de
verkrijger69. Indien een uitkering in natura in het vooruitzicht
wordt gesteld, wordt het object niet als beleggingsobject
onder de Wft beschouwd en valt het product buiten de
reikwijdte van de financiële toezichtwetgeving. Indien een
beleggingsobject wordt gecombineerd met een recht op
overdracht op termijn zal dit leiden tot een derivaat dat als
zelfstandig financieel instrument kwalificeert en is onder te
brengen in een van de categorieën genoemd in bijlage I,
deel C, bij de richtlijn. De combinatie op zichzelf zal niet
leiden tot een gecombineerd financieel product in de zin
van de wet.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie vroegen of de regering zich
gaat inzetten voor het behoud van de gereguleerde derivaten- en obligatiemarkt en/of het binnen de MiFID nog tot de
mogelijkheden behoort opties alleen via de gereglementeerde markt te laten verlopen.
De reikwijdte van de MiFID bestrijkt alle financiële instrumenten, dus ook de derivaten- en obligatiemarkt. Als een
beleggingsonderneming voor een cliënt handelt, gelden de
gedragsregels ter bescherming van de belegger, waaronder de zorgplicht, uitgewerkt in de specifieke verplichtingen
tot informatieverstrekking, ken-uw-cliënt en best execution.
Op basis van de zorgplicht wordt een eerlijke, billijke en
professionele inzet verwacht van een beleggingsonderneming ten aanzien van de belangen van haar cliënten wanneer zij beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht, al dan niet in combinatie met het verlenen van
nevendiensten. De verplichting tot informatieverstrekking
houdt onder meer in dat een beleggingsonderneming de risico’s en kenmerken van een aangeboden beleggingsdienst of financieel instrument inzichtelijk dient te maken
voor haar (potentiële) cliënten. Bij het verlenen van beleggingsadvies of het beheren van een individueel vermogen
is informatie over de ervaring en kennis van de cliënt evenals zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie
69

Artikel 1:1 Wft.
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bepalend voor een beoordeling van de geschiktheid van de
voorgenomen dienst of een financieel instrument voor een
cliënt. Als laatste geldt de verplichting voor beleggingsondernemingen om maatregelen te treffen opdat bij de uitvoering van orders van cliënten het best mogelijke resultaat
wordt behaald. De best execution-verplichting geldt ook
met betrekking tot opties, dus alleen als het best mogelijke
resultaat voor de cliënt wordt behaald via de gereglementeerde markt, is dat het handelsplatform waar de order
moet worden uitgevoerd.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie vroegen of de regering het als
een potentieel probleem ziet als partijen niet meer bereid
zijn als liquidity provider op te treden, omdat andere partijen alleen de liquide obligaties gaan verhandelen. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de retail-obligatiemarkt
zou verdwijnen.
De MiFID beoogt door concurrentie tussen handelsplatformen een grotere en meer efficiënte markt te realiseren. Het
is de vraag of de markt voldoende bestaansrecht heeft als
de meeste obligaties niet liquide zijn en een andere manier
van verhandeling efficiënter is. Euronext heeft aangegeven
dat nagenoeg alle Nederlandse banken een overeenkomst
hebben getekend met de voormalige hoekmannen VanderMoolen en Binck, die de markt in obligaties onderhouden
tegen betaling van commissie door de banken. Zodra banken hier geen behoefte meer aan hebben, zullen zij de
overeenkomst niet verlengen. De overheid moet zich daar
naar mijn idee niet in mengen.
Kamerstuk 31.086, nr. 11
Een lid vroeg of de minister bereid is zich in te zetten voor
het behoud van de gereguleerde obligatiemarkt. Daarnaast
vroeg dat lid of iemand die niet liquide obligaties bezit deze
niet meer kan verkopen, omdat er geen markt meer voor is
en welk effect zou dit hebben op de uitgifte van staatsobligaties.
Van Euronext is begrepen dat banken een overeenkomst
hebben met VanderMoolen en Binckbank en er nu voor betalen om de retail-obligatiemarkt te onderhouden. Als banken hier geen behoefte meer aan hebben, is een andere
manier van verhandeling kennelijk efficiënter. Ten aanzien
van niet-liquide obligaties is het de vraag of de verhandelbaarheid substantieel wijzigt. Als er geen markt meer is
voor een bepaalde obligatie ontvangt de houder ervan gedurende de looptijd zijn rendement en aan het einde van de
looptijd de afgesproken hoofdsom. De houder wordt dus
niet benadeeld.
Wat betreft het effect van potentiële verminderde verhandelbaarheid van bedrijfsobligaties op de uitgifte van staatsobligaties merk ik het volgende op. Ik zie geen verband
tussen beide zaken. De uitgifte van staatsobligaties betreft
per definitie liquide obligaties. Pas nadat staatsobligaties
enkele jaren niet meer zijn uitgegeven komen ze onder de
noemer «of the run». Gezien het hoge uitstaande bedrag
van een staatsobligatie (minimaal 10 miljard euro), blijft de
verhandelbaarheid echter hoog.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
4.2.2. Toezicht
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In de MiFID is ten opzichte van de richtlijn beleggingsdiensten een wijziging opgenomen met betrekking tot het toezichtsregime. Onder de richtlijn beleggingsdiensten werd
het gedragstoezicht uitgeoefend door de toezichthoudende
instantie van de lidstaat van ontvangst. In de MiFID is echter gekozen voor toezicht door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst (home toezicht). Hiertoe is
in de artikelen 31 en 32 van de MiFID bepaald dat de lidstaten ervoor zorgdragen dat een beleggingsonderneming
waaraan door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat een vergunning is verleend en waarop deze
instantie toezicht houdt, op hun grondgebied vrij beleggingsdiensten kan verlenen of beleggingsactiviteiten kan
verrichten. De toezichthoudende instantie van de lidstaat
van ontvangst mag aan een dergelijke beleggingsonderneming geen aanvullende verplichtingen opleggen in verband met aangelegenheden die door de MiFID worden bestreken. Slechts met betrekking tot een aantal in de MiFID
(artikel 32, zevende lid) bepaalde onderwerpen is hierop
een uitzondering gemaakt voor beleggingsondernemingen
die vanuit een bijkantoor beleggingsdiensten verlenen of
beleggingsactiviteiten uitoefenen. Op de uitvoering van deze artikelen wordt toezicht gehouden door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van ontvangst (host toezicht).
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde wijziging artikel 4:1 van de Wft.

aanzien van iedere cliënt een dossier bijgehouden moeten
worden waarin de rechten en plichten van beide partijen
zijn opgenomen.

Zorgplicht
Er wordt een eerlijke, billijke en professionele inzet verwacht van een beleggingsonderneming ten aanzien van de
belangen van haar cliënten wanneer zij beleggingsdiensten
verleent of beleggingsactiviteiten verricht, al dan niet in
combinatie met het verlenen van nevendiensten.

Ken uw cliënt
Een andere uitwerking van de zorgplicht is het ken uw client-principe. Bij het verlenen van beleggingsadvies of het
beheren van een individueel vermogen is informatie over
de ervaring en kennis van de cliënt evenals zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie bepalend voor
een beoordeling van de geschiktheid van de voorgenomen
dienst of een financieel instrument voor een cliënt. Indien
een beleggingsonderneming oordeelt dat de voorgenomen
dienst of een financieel instrument niet geschikt is voor een
cliënt, dan zal dit leiden tot een negatief advies dan wel het
niet verrichten van een voorgenomen transactie in het kader van het beheer van een individueel vermogen. Uiteraard kan dan vervolgens een andere beleggingsdienst of
transactie worden overwogen. Bij het verlenen van een andere beleggingsdienst dan evengenoemde diensten dient
(slechts) informatie over de kennis en ervaring van een client op beleggingsgebied met betrekking tot een specifieke
soort van product of dienst te worden ingewonnen ten behoeve van een beoordeling van de passendheid van de
voorgenomen dienst of een financieel instrument voor een
cliënt.
Indien een beleggingsonderneming naar aanleiding van de
verkregen gegevens oordeelt dat het financiële instrument
of de beleggingsdienst niet passend is voor de cliënt omdat
de benodigde kennis en ervaring bij hem ontbreekt, dient zij
de cliënt te waarschuwen. De beleggingsonderneming
waarschuwt de cliënt bovendien wanneer zij onvoldoende
informatie heeft verkregen om een beoordeling van de passendheid van de beleggingsdienst en betreffende financiële
instrumenten te kunnen doen. Voor twee soorten van beleggingsdiensten in verband met zogenaamde nietcomplexe financiële instrumenten geldt dat – wanneer
wordt voldaan aan een aantal voorwaarden – er bij de
dienstverlening geen beoordeling van de geschiktheid of de
passendheid van een dienst of financieel instrument hoeft
te geschieden.

Informatieverstrekking
Deze zorgplicht houdt onder meer in dat een beleggingsonderneming de risico’s en kenmerken van een aangeboden beleggingsdienst of financieel instrument inzichtelijk
dient te maken voor haar (potentiële) cliënten. Dit opdat
deze (potentiele) cliënten in staat worden gesteld een
doordachte beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een overeenkomst tot het verlenen van een beleggingsdienst in verband met een financieel instrument.
Alle informatie die door of namens een beleggingsonderneming wordt verstrekt, inclusief reclame-uitingen, dient
correct, duidelijk en niet misleidend te zijn. Er dient voor het
verlenen van een beleggingsdienst onder meer informatie
verstrekt te worden over de beleggingsonderneming en
haar diensten, over de aard en risico’s van de betreffende
financiële instrumenten en de voorgestelde beleggingstrategieën, de plaatsen van uitvoering van orders en de kosten. De beleggingsonderneming dient zijn cliënten verslag
te doen over de voor hen verrichte diensten. Ook zal ten

Best execution
Artikel 21 van de MiFID introduceert – wederom ter uitwerking van de algemene zorgplicht – een verplichting voor beleggingsondernemingen om maatregelen te treffen opdat
bij de uitvoering van orders van cliënten het best mogelijke
resultaat wordt behaald. Artikel 22 van de MiFID stelt bovendien specifieke regels voor de verwerking van orders
van cliënten. Uit artikel 11 van de richtlijn beleggingsdiensten (destijds gecodificeerd in de artikelen 24 Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en artikel 25 van de Nadere regeling gedragstoezicht 2002) volgde al het principe dat een
beleggingsonderneming zich – ook bij de uitvoering van orders – op een eerlijke en billijke wijze dient in te zetten voor
de belangen van haar cliënten en de integriteit van de
markt. De MiFID werkt tamelijk gedetailleerd uit welke
maatregelen een beleggingsonderneming concreet moet
treffen ter naleving van genoemde algemene verplichting
bij de uitvoering van orders. In een aantal lidstaten, zoals
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, gelden reeds specifie-

4.2.3. Gedragsregels
In paragraaf 2. is al aan de orde gekomen dat de MiFID de
gedragsregels die gelden voor beleggingsondernemingen
(in beginsel) volledig harmoniseert. De meest belangrijke
gedragsregels worden hieronder beschreven.
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ke bepalingen met betrekking tot dit onderwerp. Ook Nederland kent op dit moment een aantal normen dat hierop
ziet70.
Op dit moment is op de Nederlandse markt de prijs het enige criterium bij het bepalen van het best mogelijke resultaat
bij de uitvoering van een order voor een cliënt. Dit behoudens de situatie dat een cliënt een specifieke instructie
heeft gegeven aan de beleggingsonderneming die ertoe
strekt voorrang te verlenen aan een andere factor die voor
hem relevant is bij de uitvoering van een order. MiFID bepaalt dat de prijs van een financieel instrument één van de
factoren is die van invloed zijn op het resultaat van het uitvoeren van een order. Al deze factoren worden samen gewogen, waarbij aan de prijs in de regel wel het meeste gewicht wordt toegekend. De huidige regeling in Nederland
ziet alleen op het uitvoeren van orders voor nietprofessionele cliënten. De MiFID verbreedt de reikwijdte
van de regeling, want ziet ook op het uitvoeren van orders
voor professionele cliënten (behoudens waar deze aangemerkt worden als in aanmerking komende tegenpartij en
niet uitdrukkelijk om de bescherming van de «bestexecution verplichtingen» hebben verzocht). Bovendien ziet
de verplichting tot het behalen van het beste resultaat in
MiFID ook op de situatie dat beleggingsondernemingen ter
uitvoering van orders behulpzaam zijn bij de totstandkoming van bepaalde zogenaamde over-thecountertransacties (OTC). Een laatste belangrijke vernieuwing die
de MiFID brengt is dat de beleggingsonderneming een orderuitvoeringsbeleid dient te formuleren waarin tot uitdrukking wordt gebracht op welke wijze de beleggingsonderneming invulling zal geven aan de verplichting om het beste resultaat voor haar cliënten te bereiken bij de uitvoering
van orders.
De reden waarom in het kader van de MiFID regels worden
gesteld met betrekking tot het behalen van het beste resultaat voor cliënten bij de uitvoering van orders is dat een belangrijke doelstelling van de MiFID is de concurrentie tussen handelsplatformen te bevorderen. Dit opdat beleggingsondernemingen vanwege deze concurrentie de kwaliteit van dienstverlening verbeteren en een scherpere prijs
stellen voor het uitvoeren van orders (de kosten van de orderuitvoering). Groeiende concurrentie tussen handelsplatformen kan echter ook leiden tot fragmentatie van de liquiditeit over meerdere plaatsen van uitvoering van orders met
betrekking tot financiële instrumenten. Een fragmentatie
van de markt vergroot de informatieasymmetrie tussen beleggingsondernemingen en cliënten. Dit kan niet alleen tot
nadelige gevolgen voor de cliënt leiden, maar ook tot schade voor het vertrouwen van de markt en inefficiënties in de
prijsvorming. Daarom zijn in de richtlijn verschillende waarborgen opgenomen om dit potentiële marktfalen tegen te
gaan, waaronder de regels die verplichten tot het behalen
van het beste resultaat bij de uitvoering van orders en de
transparantieverplichtingen. Met het opnemen van deze

waarborgen wordt beoogd de positie van de cliënt te versterken, de efficiëntie van de markt aan te moedigen en de
prijsvorming te bevorderen.

Naast artikel 25 van de Nadere regeling gedragstoezicht
2002 ook de artikelen 29 (verbod op churning) en 30 (regels
voor de verwerking van orders) jo. 43 (beperking van het toepassingsgebied van de gedragsregels tot het aanbieden of
verrichten van beleggingsdiensten aan niet-professionele beleggers) van deze regeling.

Professionele belegger
In artikel 1:1 is aangegeven welke cliënten worden aangemerkt als professionele belegger. Dit zijn onder meer beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en verzekeraars. Cliënten die niet vallen onder
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4.2.4. Categorieën cliënten
In dit wetsvoorstel worden drie categorieën cliënten onderscheiden, namelijk de in aanmerking komende tegenpartij,
de professionele belegger en de niet-professionele belegger. De onderverdeling van cliënten in deze categorieën is
van belang voor de mate van bescherming van de belegger
en voor de vraag welke gedragsregels de beleggingsonderneming in acht moet nemen. Een cliënt die als in aanmerking komende tegenpartij wordt aangemerkt, heeft het
laagste beschermingsniveau. De niet-professionele belegger wordt het meest beschermd. Cliënten kunnen op verzoek tussen de verschillende categorieën wisselen om zodoende een hoger of lager beschermingsniveau te genieten. Het verzoek kan betrekking hebben op een specifieke
beleggingsdienst of transactie of in het algemeen. De beleggingsonderneming hoeft overigens niet een dergelijk
verzoek te accepteren.
In aanmerking komende tegenpartij
Onder de definitie van in aanmerking komende tegenpartij
(artikel 1:1) vallen onder meer beleggingsondernemingen,
kredietinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en grote ondernemingen die aan bepaalde omvangvereisten voldoen. De artikelen 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90,
4:90a, 4:90b, 4:90c en 4:90d, eerste lid, zijn niet van toepassing op het ontvangen en doorgeven van orders en het
uitvoeren van orders of rechtstreeks daarmee verband
houdende nevendiensten met in aanmerking komende tegenpartijen. Een in aanmerking komende tegenpartij kan
echter verzoeken om de gedragsregels per beleggingsdienst of transactie of in het algemeen toe te passen. Indien de beleggingsonderneming een dergelijk verzoek inwilligt, zijn de gedragsregels voor professionele beleggers
van toepassing, tenzij de in aanmerking komende tegenpartij met de beleggingsonderneming is overeengekomen
om als niet-professionele belegger te worden behandeld
(artikel 4:18b, derde lid). Een professionele belegger, met
uitzondering van de ondernemingen als bedoeld in de onderdelen k en o van de definitie van professionele belegger
in artikel 1:1, wordt voor de eerder genoemde diensten en
transacties automatisch behandeld als in aanmerking komende tegenpartij. De rechtspersoon of vennootschap die
op individueel niveau voldoet aan de in onderdeel o genoemde omvangvereisten kan na instemming als in aanmerking komende tegenpartij worden behandeld. Een onderneming die op verzoek als professionele belegger is
aangemerkt, kan de beleggingsonderneming verzoeken om
als in aanmerking komende tegenpartij te worden aangemerkt indien zij voor het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders als professionele belegger
wordt aangemerkt (artikel 4:18b, vijfde lid).
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de definitie van professionele belegger kunnen verzoeken
om als professionele belegger te worden behandeld. Zij
moeten dan wel voldoen aan bepaalde kwalitatieve en
kwantitatieve criteria (artikel 4:18c). Uit de bepalingen van
de uitvoeringsrichtlijn MiFID komt voort dat bij professionele
beleggers de beleggingsonderneming bij een beoordeling
van de geschiktheid van een beleggingsdienst en een financieel instrument mag uitgaan van bepaalde veronderstellingen. De beleggingsonderneming mag bijvoorbeeld
aannemen dat de professionele belegger beschikt over de
ervaring en kennis die nodig is om de risico’s van een
voorgenomen belegging te kunnen overzien.
Niet-professionele belegger
Op niet-professionele beleggers zijn de gedragsregels van
toepassing die van toepassing zijn op de betreffende beleggingsdienst of transactie. Een professionele belegger
kan verzoeken om als niet-professionele belegger te worden behandeld zodat een hoger beschermingsniveau geldt
(artikel 4:18d).
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de fractie van de PvdA vroegen of het mogelijk is dat in het kader van de categorisering van cliënten
een belegger er zelf voor kiest om voor verschillende producten in verschillende categorieën geplaatst te worden en,
zo ja, of beleggingsondernemingen in dat geval verplicht
zijn om die keuzemogelijkheid per product aan te bieden en
of wordt verwacht dat dit vaak zal voorkomen.
Een belegger kan een beleggingsonderneming verzoeken
om in verband met bepaalde beleggingsdiensten, in verband met bepaalde (soorten) transacties en financiële instrumenten of voor de gehele dienstverlening van de beleggingsonderneming de bescherming te genieten die geldt
voor een andere categorie van cliënten dan de categorie
waarin de beleggingsonderneming de cliënt heeft ingedeeld. Een beleggingsonderneming is echter niet gehouden
een dergelijk verzoek te honoreren. Om te kunnen worden
aangemerkt als professionele belegger moet een nietprofessionele belegger bovendien voldoen aan een aantal
kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. Aangezien systemen die dergelijke keuzen faciliteren kostbaar zijn wordt
verwacht dat niet veel beleggingsondernemingen ervoor
zullen kiezen hun cliënten de mogelijkheid te bieden per
dienst, (soort) transactie of financieel instrument van beschermingsniveau te wisselen. Ook van cliënten wordt niet
verwacht dat zij zullen aangegeven per dienst, (soort)
transactie of financieel instrument conform de regels die
gelden voor een andere categorie cliënten behandeld te
willen worden. Het is waarschijnlijker dat indien cliënten
vragen ingedeeld te worden, zij dit voor de gehele dienstverlening zullen doen.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
4.2.5. Verbonden agent
Met de implementatie van artikel 23 MiFID in de Wft wordt
het concept van de verbonden agent geïntroduceerd in de
wet. Een met de verbonden agent enigszins vergelijkbaar
figuur is de verbonden bemiddelaar uit deze wet. Bij implementatie van artikel 23 MiFID is er daarom voor gekozen zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij regelgeving
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betreffende verbonden bemiddelaars.
De activiteiten van een verbonden agent in de zin van artikel 23, eerste lid, MiFID bestaan uit:
– promoten van de diensten van de beleggingsonderneming en het aanbieden van die diensten;
– orders van cliënten of potentiële cliënten ontvangen en
doorgeven;
– financiële instrumenten te plaatsen; en
– advies te verstrekken in verband met deze financiële
instrumenten en diensten die door deze beleggingsonderneming worden aangeboden.
Uit de bovenstaande opsomming van activiteiten van een
verbonden agent volgt dat niet alle activiteiten van een verbonden agent als beleggingsdienst kwalificeren (zie de definitie van «verlenen van een beleggingsdienst»). Ook volgt
uit deze opsomming dat niet alle beleggingsdiensten door
een verbonden agent mogen worden verleend. Van belang
is dat hoewel een aantal activiteiten van de verbonden
agent als vergunningplichtige beleggingsdiensten kwalificeren, een verbonden agent zelf niet vergunningplichtig is, dit
in tegenstelling tot de beleggingsonderneming waarvoor de
verbonden agent optreedt. De verbonden agent lift als het
ware mee op de vergunning van de beleggingsonderneming (hierna: «vergunninghoudende beleggingsonderneming») voor wie hij diensten verricht en door wie hij is aangesteld. Door deze systematiek is de vergunninghoudende
beleggingsonderneming volledig verantwoordelijk voor elke
handeling die een verbonden agent voor rekening van de
desbetreffende beleggingsonderneming verricht, zoals dat
ook het geval is bij de verbonden bemiddelaar voor wie een
aanbieder volledig verantwoordelijk is.
Hoewel de vergunninghoudende beleggingsonderneming
volledig verantwoordelijk is voor elke handeling die de verbonden agent voor rekening van de desbetreffende beleggingsonderneming verricht, wordt voorgesteld de verbonden agent aan te duiden als een species van beleggingsonderneming waardoor bepalingen die gelden voor beleggingsondernemingen ook van toepassing zijn op een verbonden agent, een en ander ongeacht of hij een rechtspersoon of natuurlijk persoon is, met uitzondering van de vergunningplicht Een belangrijk gevolg van deze keuze is dat
naast de vergunninghoudende beleggingsonderneming, die
volledig verantwoordelijk is voor de verbonden agent, ook
de verbonden agent zelf kan worden aangesproken door
een toezichthouder in geval van niet nakoming van verplichtingen uit deze wet door de verbonden agent. Hierdoor
kan de toezichthouder er ook voor kiezen rechtstreeks
sancties op te leggen aan een verbonden agent.
4.2.6. Marktransparantie en -integriteit
De MiFID kent verschillende bepalingen die tot doel hebben de markttransparantie enintegriteit te bevorderen. Ten
eerste worden beleggingsondernemingen verplicht om relevante gegevens over de door hen verrichte transacties te
bewaren en transacties in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten te
melden aan de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM).
Dit opdat de AFM aan de hand van deze informatie kan
nagaan of op een loyale, billijke en professionele wijze en
op een manier die bevorderlijk is voor de integriteit van de
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markt is gehandeld door deze beleggingsondernemingen.
Ten tweede wordt aan beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling van aandelen, beleggingsondernemingingen die een MTF exploiteren of beheren en
aan marktexploitanten de verplichting opgelegd om prijzen
voor en na de handel te publiceren, zodat marktdeelnemers
en beleggers deze prijzen kunnen vergelijken. Transparantie van vaste koersen of bied-en laatprijzen (transparantie
voor de handel) is van groot belang voor een efficiënte
koersvorming en een eerlijke concurrentie tussen de handelsplatformen. De regels inzake de openbaarmaking van
bijzonderheden over uitgevoerde aandelentransacties
(transparantie na de handel) strekken ertoe beleggers of
andere marktdeelnemers in staat te stellen achteraf te verifiëren onder welke voorwaarden transacties zijn uitgevoerd.

sluiten (bijvoorbeeld met betrekking tot bestuurlijke boeten)
in de bezwaarfase ex tunc worden beoordeeld. Van de
hoofdregel van ex nunc toetsing kan eveneens worden afgeweken indien met betrekking tot de toepasselijke voorschriften is voorzien in overgangsrecht. Lopende bezwaarschriften worden derhalve beoordeeld naar het nieuwe
recht tenzij zich een van de hiervoor vermelde uitzonderingen voordoet. Overgangsvoorzieningen voor de afdoening
van bezwaarschriften zijn derhalve niet nodig. Dergelijke
voorzieningen zijn evenmin nodig voor de afhandeling van
lopende (hoger)beroepsprocedures. Een zodanige procedure wordt afgehandeld op basis van de feiten en omstandigheden zoals die waren op het tijdstip waarop het bestreden besluit is genomen (heroverweging ex tunc; artikel 8:69
van de Awb).

4.3 Overgangsmaatregelen
Algemeen
Uitgangspunt is invoering van de Wet Implementatie MiFID
volgens de hoofdregel van onmiddellijke werking. Deze wet
is dus niet alleen van toepassing op hetgeen na zijn inwerkingtreding voorvalt, maar ook op bestaande rechtsposities
en -verhoudingen. De in deze wet opgenomen overgangsmaatregelen hebben tot doel de implementatie van de MiFID zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen. Artikel
71 van de MiFID regelt welke overgangsmaatregelen kunnen worden getroffen. Deze overgangsmaatregelen bevatten voorschriften die worden gesteld in het kader van
markttoegang. Met het begrip markttoegang wordt – kort
samengevat – gedoeld op de voorschriften die verplichten
tot het ondergaan van een preventieve toetsing voorafgaand aan het verlenen van diensten of het verrichten van
activiteiten op de markt voor financiële instrumenten. Een
zodanige toetsing vindt bijvoorbeeld plaats in het kader van
het verlenen van een vergunning of van een ontheffing,
maar zal niet plaatsvinden wanneer een bepaalde dienst of
activiteit onder een vrijstelling valt.

4.4. Reactie marktpartijen op consultatie wettekst en
toelichting
Het ontwerpwetsvoorstel is eind december 2006 ter formele
consultatie voorgelegd aan individuele marktpartijen, branche verenigingen en consumentenorganisaties. Ook is advies gevraagd aan de toezichthouders. Daarnaast is het
ontwerpwetsvoorstel op de website van het Ministerie van
Financiën geplaatst waarbij een ieder is uitgenodigd tot het
geven van een reactie.
Er zijn reacties ontvangen van Stichting Pensioenfonds
ABP (ABP), Autoriteit Financiële Markten (AFM), AZL Vermogensbeheer B.V., Blue Sky Group B.V., De Nederlandsche Bank (DNB), Dutch fund and asset management association (Dufas), European Energy Derivatives Exchange
N.V. (Endex), Energiened, federatie van Energiebedrijven
in Nederland, Euronext, Eumedion, Interpolis Pensioen en
Vermogensbeheer B.V., Mn Services N.V., NautaDutilh
N.V., NBVA branche vereniging van financiële-en assurantieadviseurs (NBVA), Nederlands Instituut voor het Bank-,
Verzekerings-en Effectenbedrijf, Nederlandse vereniging
van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners
(NVA), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), Raad van
de Effectenbranche (REB), Shell Asset Management Company B.V., Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Unie
van Beroepspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Een aantal van bovengenoemde
partijen heeft een gezamenlijke reactie ingediend.
De hoofdpunten van de ontvangen reacties worden hieronder besproken. De technische opmerkingen zijn grotendeels overgenomen. Verder is de toelichting op het wetsvoorstel op enkele punten aangevuld en naar aanleiding
van de opmerkingen verduidelijkt.

Juridische procedures
Ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet kunnen diverse juridische procedures aanhangig zijn waarop deze
wetswijziging invloed kan hebben. Hierbij kan worden gedacht aan het aanvragen van bepaalde besluiten (bijvoorbeeld een vergunning) en aan bezwaar-en (hoger)beroepsprocedures.
Vanwege het uitgangspunt van onmiddellijke werking worden aanvragen die voor de inwerkingtreding van de wet zijn
gedaan maar waarop door het bestuursorgaan wordt besloten na de inwerkingtreding van de wet worden beoordeeld
naar het nieuwe recht.
Met betrekking tot juridische procedures die lopen ten tijde
van de inwerkingtreding blijven de onder het huidige recht
geldende termijnen van toepassing. Deze termijnen beginnen bij de inwerkingtreding van de wet dus niet opnieuw te
lopen. Het is derhalve niet nodig een overgangsvoorziening
te treffen.
De behandeling van een bezwaar geschiedt in beginsel
met inachtneming van alle feiten en omstandigheden zoals
die zijn op het moment van de beslissing op het bezwaar
(heroverweging ex nunc; artikel 7:11 van de Awb). Op deze
regel bestaan enkele uitzonderingen. Zo mogen sanctiebe-
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Geen goldplating
NVB en andere marktpartijen hebben gewezen op de onwenselijkheid van nationale koppen (goldplating). Belangrijke reden hiervoor is dat dit tot een verhoging van de administratieve lasten leidt en het level playing field op de Europese interne markt zou kunnen verstoren. Uitgangspunt
van het wetsvoorstel is om de MiFID één op één om te zetten in nationale wetgeving. Dit betekent dat er naar is gestreefd om geen aanvullende nationale regels op te nemen
in het wetsvoorstel tenzij de beleggersbescherming daar
uitdrukkelijk bij gebaat is. In het wetsvoorstel wordt op twee

91

algemene delen memories van toelichting
onderwerpen zgn. goldplating voorgesteld. Ten eerste ten
aanzien van de aansluiting bij een geschilleninstantie. Artikel 53, eerste lid, van de MiFID bepaalt dat de lidstaten de
buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen
over beleggingsdiensten en nevendiensten dienen te stimuleren. Hoewel de richtlijn dit strikt genomen niet bepaalt,
wordt voorgesteld deze mogelijkheid aan te grijpen en beleggingsondernemingen te verplichten zich aan te sluiten
bij een erkende geschilleninstantie. Dit betekent dat beleggingsondernemingen zich straks bij het door de minister erkende Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
aan moeten sluiten. Van de verplichte aansluiting worden
uitgezonderd beleggingsondernemingen die uitsluitend beleggingsdiensten verlenen voor professionele beleggers en
beleggingsondernemingen die uitsluitend beleggingsactiviteiten verrichten, d.w.z. niet voor cliënten handelen. De geschillenregelingen zijn niet bedoeld voor deze categorieën
beleggingsondernemingen, omdat uit hun activiteiten geen
consumentengeschillen kunnen voortvloeien. Een tweede
vorm van goldplating is de verplichting voor beleggingsondernemingen om bij de verlening van beleggingsadvies een
cliëntenovereenkomst op te stellen. Hoewel de richtlijn hier
niet toe verplicht, wordt toch voorgesteld deze eis ter bescherming van de cliënt in de wet op te nemen. De verplichting tot het opstellen van een contract geldt voor alle
andere diensten wél.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
In § 4.4 van de memorie van toelichting is in reactie op bedoeld pleidooi van marktpartijen aangegeven dat in het
wetsvoorstel slechts op twee onderwerpen zgn. goldplating
wordt voorgesteld. Dit betreft de verplichte aansluiting bij
een erkende geschilleninstantie en de verplichting om een
cliëntenovereenkomst bij de verlening van beleggingsadvies op te stellen. Het eerste onderwerp, de verplichting
voor beleggingsondernemingen om bij beleggingsadvies
een cliëntenovereenkomst op te stellen, geldt al voor de
beleggingsondernemingen die nu andere beleggingsdiensten verlenen. De uitbreiding van de reikwijdte is dan ook
niet een zodanige verzwaring dat deze het Europese gelijke speelveld zal verstoren. Ten aanzien van de verplichte
aansluiting bij een erkende geschilleninstantie kan ook
worden gesteld dat deze het Europese gelijke speelveld
niet zal verstoren. De meeste beleggingsondernemingen
hebben zich al aangesloten bij het erkende Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De verplichte aansluiting zorgt er voor dat er voor alle consumenten en alle
financiële ondernemingen één loket is voor de beslechting
van geschillen.
Voor beide verplichtingen geldt overigens dat ze niet van
toepassing zijn op het verlenen van financiële diensten buiten Nederland en derhalve het gelijke speelveld in het kader van het grensoverschrijdend verlenen van diensten buiten Nederland niet kunnen verstoren. Ik heb geen voornemen om in de wet op andere dan de hiervoor genoemde
onderwerpen goldplating toe te passen.
Kamerstuk 31.086, nr. 11
Beleggingsondernemingen uit andere lidstaten kunnen op
grond van MiFID niet worden verplicht tot deelname aan
KiFID. Dit strookt niet met het Europese paspoort dat de
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buitenlandse beleggingsonderneming in staat stelt om in
andere lidstaten actief te worden. Lidstaten mogen aan Europees paspoorthouders geen belemmeringen opleggen bij
het uitoefenen van hun activiteiten in Nederland.
Dit wil niet zeggen dat er geen geschillenbeslechting bestaat voor geschillen met een beleggingsonderneming uit
een andere lidstaat. Consumenten kunnen hun klacht indienen bij KiFID die deze vervolgens via het buitengerechtelijke netwerk voor de beslechting van financiële geschillen
in Europa – FIN-NET – doorgeleidt naar de bevoegde geschilleninstantie in de lidstaat van herkomst. KiFID vormt
het aanspreekpunt voor de Nederlandse consument en
speelt in het kader van de afhandeling van de klacht een
belangrijke rol. FIN-NET functioneert goed en de deelnemende geschilleninstanties zijn verplicht tot medewerking.
Het is denkbaar dat beleggingsondernemingen uit andere
lidstaten zich vrijwillig – uit concurrentieoverwegingen –
aansluiten bij KiFID. KiFID heeft toegezegd een positieve
grondhouding te hebben voor een dergelijke vrijwillige aansluiting van beleggingsondernemingen met een Europees
paspoort indien de geschillenbeslechting plaatsvindt overeenkomstig de reglementen van KiFID. Op deze wijze kan
in de praktijk de alternatieve geschillenbeslechting voor
Nederlandse consumenten op eenzelfde wijze worden gewaarborgd in vergelijking tot Nederlandse beleggingsondernemingen.
Overigens zij opgemerkt dat beleggingsondernemingen uit
derde landen wel verplicht zijn tot aansluiting bij KiFID.
Dergelijke ondernemingen beschikken niet over een Europees paspoort en Nederland kan om die reden een verplichting tot aansluiting bij KiFID opleggen aan dergelijke
ondernemingen.
Gevraagd is of er in het kader van de geschillenbeslechting
een rol is weggelegd voor de nationale ombudsman en wat
de verhouding is tot het KiFID. Is er geschillenbeslechting
voor geschillen tussen professionele beleggers of dient de
professionele belegger altijd de gang te maken naar de
rechter?
Binnen KiFID doet de (financiële) Ombudsman Financiële
Dienstverlening in eerste instantie een bemiddelingspoging
tussen partijen om een geschil te schikken. Indien de bemiddelingspoging niet slaagt kan de consument het geschil
voorleggen aan de Geschillencommissie. KiFID beperkt
zich tot consumentengeschillen en staat niet open voor geschillen tussen professionele partijen. Professionele beleggers kunnen hun geschil voorleggen aan het Dutch Securities Institute (DSI) voor arbitrage en hoeven niet altijd naar
de rechter voor de beslechting van een geschil.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
Reikwijdte van MiFID voor pensioenfondsen en beleggingsinstellingen
Dufas, ABP, OPF alsmede andere pensioenfondsen hebben opgemerkt dat niet geheel duidelijk is in hoeverre MiFID van toepassing is op aan pensioenfondsen verbonden
vermogensbeheerders alsmede op beleggingsinstellingen.
Naar aanleiding van de consultatiereacties is met enkele
partijen overleg gevoerd en is de reikwijdte van het wetsvoorstel verduidelijkt. Vermogenbeheerders die voor pensioenfondsen financiële instrumenten beheren vallen in beginsel onder de reikwijdte van de regels voor beleggings-
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ondernemingen. De uitzondering van artikel 2, onderdeel h,
moet zo worden gelezen dat alleen de pensioenfondsen
zelf die onder het toezicht uit hoofde van de Pensioenwet
vallen buiten het bereik van de MiFID-regels vallen. Dit is
geregeld in artikel artikel 1:15 van de Wft. Deze interpretatie is gebaseerd op overweging 15 van de MiFID, waarin
gesteld wordt dat deze richtlijn niet van toepassing dient te
zijn op onder meer pensioenfondsen en op de bewaarders
en beheerders daarvan mits zij onderworpen zijn aan een
specifieke regelgeving die direct op hun werkzaamheden is
toegespitst. Aan deze voorwaarde wordt ten aanzien van
de beheerders niet voldaan. Alleen de pensioenfondsen
zelf vallen onder de Pensioenwet. De beheerders dienen
evenals andere beleggingsondernemingen die individuele
vermogens voor professionele beleggers beheren onder de
MiFID regels te vallen.
Overgangsrecht
NVB, Dufas en andere marktpartijen hebben verzocht om
overgangsmaatregelen te treffen. De MiFID regelt welke
overgangsmaatregelen kunnen worden getroffen met betrekking tot de verleende vergunningen en notificaties bij
onmiddellijke werking van de MiFID regels. Deze Europese
overgangsmaatregelen zijn, waar nodig, in het wetvoorstel
geïmplementeerd. De maatregelen hebben zowel betrekking op voorschriften voor markttoegang (preventieve toetsing in het kader van vergunningverlening) als op de impact
van nieuwe gedragsregels op de bestaande clientèle.
Best execution
Naar aanleiding van opmerkingen van NVB en Dufas dat
de reikwijdte van de best execution regels niet duidelijk
was, is de passage in de toelichting over de reikwijdte aangepast. Diverse partijen hebben verzocht om de regels inzake best execution die zijn opgenomen in Level 2 voor de
duidelijkheid op te nemen in het wetsvoorstel. Aan dit verzoek is in dit wetsvoorstel tegemoet gekomen. Het merendeel van de regels uit Level 2 is geïmplementeerd in het
wetsvoorstel zodat de samenhang tussen de regels op Level 1 en Level 2 niveau kon worden verduidelijkt.
Reikwijdte meldplicht transacties
Aan marktpartijen en toezichthouders is de vraag voorgelegd of zij voorstander zijn van uitbreiding van de verplichting om verrichte transacties in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten aan
de toezichthouder te melden. De reacties van marktpartijen
zijn verdeeld. NVB en Dufas zijn geen voorstander van uitbreiding omdat dit tot een verhoging van administratieve
lasten zal leiden. Tevens merken zij op dat dit tot verstoring
van het level playing field op de Europese interne markt
kan leiden. Dufas vraagt zich af of de uitbreiding bijdraagt
aan de effectiviteit van het toezicht. De REB en Endex zijn
voorstander van uitbreiding van de meldplicht tot alle transacties omdat de transparantie op de markt daarbij is gebaat.
Omdat het nuttig wordt geacht eerst meer ervaring met de
meldplicht op te doen, de lasten voor het bedrijfsleven te
beperken, zeker wanneer andere lidstaten dit ook doen, is
besloten de meldplicht voorlopig niet uit te breiden tot andere financiële instrumenten. Wel is in het voorstel een de-
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legatiebepaling opgenomen die het mogelijk maakt op een
later moment bij algemene maatregel van bestuur een uitbreiding van de meldplicht te realiseren. De AFM kan zich
in deze aanpak vinden.
De reactie van marktpartijen op de vraag of bij de melding
van een transactie tevens een Client ID aan de toezichthouder moet worden verstuurd is verschillend. NVB en
REB stellen dat een dergelijke verplichting leidt tot verhoging van de kosten voor de sector en een ongelijk speelveld ten opzichte van andere lidstaten. Dufas wijst op de
lastige praktische uitvoerbaarheid voor de sector van een
dergelijke verplichting en stelt vragen over nut en noodzaak
voor het toezicht. Vooralsnog wordt niet besloten om een
dergelijke verplichting voor te schrijven. De standpunten
van marktpartijen en AFM (effectiever en efficiënter toezicht
alsmede verlaging van kosten) zullen bij implementatie van
de lagere regelgeving nader worden afgewogen waarbij
ook rekening wordt gehouden met de wijze waarop andere
lidstaten de meldplicht nader invullen.
Aansluiting bij erkende geschilleninstantie
Tijdens de consultatie is aan de markt de vraag voorgelegd
hoe zij zouden staan tegenover een verplichte aansluiting
bij een erkende geschilleninstantie. De meeste marktpartijen spraken zich in positieve zin uit over een dergelijke verplichting. De AFM betoont zich een groot voorstander omdat het de bescherming van de consumenten verbetert en
mogelijk het initiatief om tot één geschilleninstantie voor de
financiële sector te komen vergroot. Om deze redenen en
mede gelet op een gelijke behandeling met financiële
dienstverleners is er in het wetsvoorstel voor gekozen om
beleggingsondernemingen te verplichten om zich aan te
sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Ter verduidelijking is in de toelichting opgenomen dat het moet gaan om
consumentengeschillen.
Verbonden agent
Op de vraag naar de wenselijkheid en voorgestelde regeling van de figuur van de verbonden agent is verschillend
gereageerd. NVB, NBVA en Dufas zien niet in waarom regeling noodzakelijk zou zijn. Dufas en andere partijen kunnen zich vinden in de vormgeving van deze figuur conform
het concept wetsvoorstel. Naar aanleiding van de consultatiereacties wordt voorgesteld de hoofdlijnen van de regeling
te handhaven.
Normenkader beurzen
De AFM heeft geadviseerd om gelet op een waarborging
van een gelijk speelveld tussen handelsplatformen enkele
regels die voor MTF’s gelden tevens op te nemen voor gereglementeerde markten. Dit voorstel is ten dele overgenomen. In het wetsvoorstel zijn regels inzake uitbesteding
en governance, die reeds op grond van de erkenning gelden voor gereglementeerde markten, opgenomen.
Toezicht op MTF
De AFM heeft opmerkingen gemaakt over de verdeling van
het toezicht op MTF’s. De MiFID kwalificeert het exploiteren
van een MTF als een beleggingsactiviteit. Krachtens de
MiFID is een rechtspersoon die een beleggingsactiviteit
verricht een beleggingsonderneming. Indien een onderne-
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ming een MTF exploiteert, is derhalve sprake van een beleggingsonderneming. Daarom wordt de taakverdeling voor
wat betreft het toezicht op de bedrijfsvoering gehanteerd
die ook geldt voor het toezicht op beleggingsondernemingen. Dit betekent dat de AFM toezicht zal houden op de algemene aspecten, integriteitsaspecten en gedragsaspecten van de bedrijfsvoering. DNB zal toezicht houden op de
prudentiële aspecten van de bedrijfsvoering bij een MTF
(met name risicobeheersing).
Samenloop Wfd (oud) en MiFID
De AFM, NVA en NBVA hebben gewezen op de samenloop tussen de bepalingen die op grond van de Wft (oud
Wfd) voor beleggingsadviseurs en bemiddelaars gelden en
de regels van de MiFID inzake beleggingsadvies. Meer in
het bijzonder wijzen zij op de situatie waarin tussenpersonen diensten verlenen in verband met effectenhypotheken
(hypotheken die worden gecombineerd met een verpande
effectenrekening) en in dat kader beleggingsadvies in de
zin van de MiFID verlenen. Deze beleggingsadviseurs en
bemiddelaars beschikken reeds over een Wft vergunning
maar worden geconfronteerd met de regels die op grond
van MiFID voor het verstrekken van beleggingsadvies gelden.
Vanwege de impact die een onverkorte toepassing van de
MiFID regels voor deze tussenpersonen zou hebben wordt
voorgesteld om met gebruikmaking van de facultatieve vrijstellingsmogelijkheid van artikel 3 MiFID een op hen toegesneden nationaal regime te ontwerpen. Dit om een verschraling van de dienstverlening van het intermediair, het
ontstaan van een ongelijk speelveld tussen dienstverlening
in verband met effectenhypotheken en beleggingshypotheken (hypotheken die worden gecombineerd met een beleggingsverzekering die niet onder de MiFID vallen) en een
mogelijke ontwikkeling die contrair is aan de stimulans die
moet uitgaan van het initiatiefwetsvoorstel van de kamerleden Depla en Blok inzake fiscale facilitering van banksparen ten behoeve van pensioenopbouw tegen te gaan. Bij
het ontwerpen van dit regime zal als uitgangspunt worden
genomen dat de bescherming die de MiFID cliënten beoogt
te bieden zo veel mogelijk intact dient te blijven en zal ook
het speelveld met beleggingsondernemingen worden meegewogen.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de fractie van het CDA vroegen op welke
manier de consument zal worden beschermd binnen het
nationaal regime voor tussenpersonen die bemiddelen in
effectenhypotheken.
Anders dan in andere lidstaten spelen tussenpersonen in
Nederland een belangrijke rol bij financiële dienstverlening.
Gebleken is dat het aannemelijk is dat een aanzienlijke
groep tussenpersonen die adviseert over effectenhypotheken (hypotheken die worden gecombineerd met een verpande effectenrekening) doorgaans beleggingsadvies verleent in de zin van de MiFID. Dit heeft tot gevolg dat de
dienstverlening van het intermediair ten dele onder de MiFID valt. De eisen die MiFID stelt aan beleggingsondernemingen zijn echter niet toegesneden op de doorsnee tussenpersoon. Daarom is besloten om gebruik te maken van
de mogelijkheid die MiFID biedt voor lidstaten om onder
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voorwaarden bepaalde nationale financiële dienstverleners
vrij te stellen van delen van de regelgeving. Het nationaal
regime is relevant voor elke financiële onderneming die adviseert over deelnemingsrechten in beleggingsfondsen of
orders in die fondsen ontvangt en doorgeeft (zonder dat
deze andere beleggingsdiensten verleent), op voorwaarde
dat deze geen gelden of financiële instrumenten van cliënten onder zich houdt en zich houdt aan de overige voorwaarden bij het nationaal regime. De aard van het tussenpersoonbedrijf is echter niet het enige criterium dat wordt
gebruikt bij het ontwerpen van dit regime. Een belangrijk
uitgangspunt bij het ontwerpen van het nationaal regime is
geweest dat het niveau van beleggersbescherming niet lager mag zijn dan hetgeen wordt geboden door MiFID.
Een tweede belangrijk uitgangspunt is geweest dat er geen
ongelijk speelveld ontstaat tussen partijen die vergelijkbare
dienstverlening aanbieden. Vanwege het uitgangspunt dat
de bescherming die de MiFID afnemers van beleggingsadvies beoogt te bieden intact dient te blijven, is ervoor gekozen om in beginsel de MiFID-gedragsregels onverkort van
toepassing te doen zijn in het nationaal regime. Slechts op
enkele punten wordt van dit uitgangspunt afgeweken met
het oog op praktische uitvoerbaarheid voor het intermediair
(zoals het schriftelijk vastleggen van orders in plaats van
het opstellen van een cliëntenovereenkomst of standaard
uitgaan van het hoogste beschermingsniveau in plaats van
het mogelijk maken van een categorisatie van beleggers)
ofwel het gelijke speelveld ten aanzien van vergelijkbare
producten (zoals het toepassen van de provisieregelgeving
zoals deze geldt voor bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen). Organisatorische eisen van de MiFID, voor zover deze verplichten tot het opstellen en volgen van bepaalde
procedures of aparte compliance of risicobeheer functies,
zullen niet van toepassing zijn in het nationaal regime vanwege het voornemen om het intermediair onevenredige lasten te besparen. De organisatorische regels van de MiFID
zijn bij uitstek ontworpen voor middelgrote en grote ondernemingen, niet voor het overgrote deel van ondernemingen
voor wie het nationaal regime wordt ontworpen. De algemene bepalingen en de administratie-en bewaarplichten,
voorzover deze een direct verband houden met de gedragsregels, zijn echter wél van toepassing in het nationaal
regime. Deze verplichtingen houden een rechtstreeks verband met de borging van de kwaliteit van dienstverlening.
De keuze om een deel van de normen niet van toepassing
te doen zijn, leidt niet tot een aantasting van de bescherming van de belegger. Het nationale regime wordt namelijk
opengesteld voor iedere financiële onderneming die adviseert over deelnemingsrechten in beleggingsfondsen of orders in die fondsen ontvangt en doorgeeft (zonder dat deze
andere beleggingsdiensten verleent of nevendiensten verricht). De tussenpersoon kan dus alleen orders ontvangen
en doorgeven en mag derhalve nooit gelden of financiële
instrumenten van cliënten onder zich houden. Bovendien
rust op beleggingsfondsen reeds regulering op het gebied
van transparantie, administratieve organisatie, risicobeheer
en deskundigheid en betrouwbaarheid van de beheerder
van het fonds.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vroegen op welke manier het
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gelijke speelveld tussen deze tussenpersonen en andere
beleggingsondernemingen zoals beleggingsadviseurs
wordt gewaarborgd. De leden van de SP-fractie vroegen of
de regering de kritiek van organisaties van tussenpersonen
deelt dat toepassing van de MiFID zou leiden tot een ongelijk speelveld tussen effectenhypotheken en beleggingshypotheken. De leden van de fractie van de PvdA vroegen of
het wetsvoorstel ertoe zou leiden dat tussenpersonen zich
concentreren op beleggingsverzekeringen.
Ik deel de kritiek van organisaties van tussenpersonen dat
toepassing van de MiFID zou leiden tot een ongelijk speelveld ten aanzien van beleggingshypotheken. Dit is een van
de belangrijkste redenen dat een nationaal regime is ontworpen. Bij het uitwerken van dit regime zijn twee speelvelden relevant geweest: enerzijds het speelveld tussen adviseurs in effectenhypotheken en vermogensbeheerders/beleggingsadviseurs en anderzijds het speelveld tussen adviseurs in effectenhypotheken en adviseurs in andere hypothekenvormen zoals de beleggings(verzekerings-)
)hypotheek. Het nationaal regime, zoals het thans wordt
voorgesteld biedt een evenwichtige balans tussen deze
twee speelvelden. Voor het speelveld tussen adviseurs in
effectenhypotheken en adviseurs in beleggingsverzekeringen geldt het volgende. Adviseurs in effectenhypotheken
zullen moeten voldoen aan de zwaardere gedragseisen,
teneinde de kwaliteit van dienstverlening te borgen. Hier
wordt op bepaalde aspecten van afgeweken met het oog
op een gelijk speelveld tussen beleggingshypotheken en
effectenhypotheken. Zo zal voor provisieregels in het nationaal regime worden aangesloten bij de provisieregels voor
complexe producten. Daardoor worden de prikkels als gevolg van het provisiestelsel aan het zelfde regelgevingsregime onderworpen. Dit dient een verschuiving tussen effectenhypotheken en beleggingshypotheken te voorkomen.
Het zal aanzienlijke inspanningen van adviseurs in effectenhypotheken vergen om hieraan te kunnen voldoen,
maar verwacht wordt dat deze inspanningen niet zo zwaar
zullen zijn dat dit een verschraling van het aanbod van het
intermediair tot gevolg zal hebben. Aan de andere kant zal
het effect op het speelveld tussen tussenpersonen en beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verlenen beperkt zijn vanwege de afbakening van het nationaal regime
(zoals beperking tot dienstverlening in verband met beleggingsfondsen en het feit dat er geen gelden of financiële instrumenten gehouden mogen worden voor cliënten) en
vanwege de beperkte verschillen in de gedragsnormen die
zijn gesteld aan ondernemingen onder het nationaal regime
en «reguliere» beleggingsondernemingen.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vroegen welke marktverschuivingen het gevolg kunnen zijn van verschillen in regelgeving en of nieuwe producten zoals banksparen onder
de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen.
Zoals is aangegeven in antwoorden op vragen van de leden van de CDA-fractie, is het nationaal regime opgesteld
teneinde onder andere marktverschuivingen op nietproductinhoudelijke gronden zoveel mogelijk te voorkomen.
De reikwijdte van het nationaal regime (onder andere beperking tot dienstverlening ten aanzien van beleggingsfondsen) is dusdanig dat verwacht wordt dat marktver-
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schuivingen ten gevolge van dit wetsvoorstel beperkt zullen
zijn. Het wetsvoorstel is van toepassing op het verlenen beleggingsdiensten. Het is op dit moment nog niet duidelijk
hoe bankspaarproducten er uit zullen zien. Voor zover er bij
bankspaarproducten beleggingsdiensten worden verricht, is
het wetsvoorstel van toepassing, tenzij de dienstverlening
valt binnen de randvoorwaarden van het nationaal regime.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vroegen hoe het toezicht op
tussenpersonen is geregeld en of de regering marktwerking
of consumentenbescherming zwaarder vindt wegen.
Voor zover tussenpersonen beleggingsdiensten verrichten,
zullen zij moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn, onder meer ten aanzien van de organisatorische en gedragseisen. Nationale wetgeving is van toepassing op overige
dienstverlening door tussenpersonen. Bij de invoering van
de Wet financiële dienstverlening, inmiddels opgegaan in
de Wft, zijn de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening van tussenpersonen aanmerkelijk verhoogd. Bij invoering van de Wft zijn hieraan voorts regels ten aanzien
van provisies voor complexe producten zoals levensverzekeringen toegevoegd. Bij ontwikkeling van al deze regelgeving hebben intensieve consultaties plaatsgevonden teneinde een evenwichtige balans tussen de mate van consumentenbescherming en de hoogte van de lasten van de
regelgeving te bewerkstelligen. De AFM houdt toezicht op
naleving van de wetgeving waaronder het voldoen aan de
deskundigheidseisen. Wat betreft de regelgeving die voortvloeit uit het nationaal regime met betrekking tot opleidingseisen en deskundigheid, geldt dat deze kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig aan de eisen die uit de
MiFID voortvloeien. De MiFID vereist dat de beleggingsonderneming deskundig personeel in dienst neemt. Dit is niet
nader gespecificeerd. In het nationaal regime wordt wel gespecificeerd aan welke opleidingsvereisten moet worden
voldaan. In het nationaal regime wordt aangesloten bij de
eisen die gelden ten aanzien van beleggingsverzekeringen.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie gaven aan dat kleinere ondernemingen te maken hebben met de relatief hoge (eenmalige) invoeringskosten om aan de regels te voldoen. De
leden vroegen of verwacht wordt dat dit zal leiden tot fusies, waardoor de concurrentie vermindert. Daarnaast
vroegen de leden of toetredingsbarrières zullen toenemen
en dit de innovatie kan schaden.
De invoeringskosten voor bestaande ondernemingen als
gevolg van de MiFID kunnen fors zijn. Daar waar mogelijk
wordt rekening gehouden met de omvang van ondernemingen, vandaar ook dat voor tussenpersonen een op hen
toegesneden nationaal regime wordt ontworpen. Dat desondanks de invoeringskosten fors kunnen zijn betekent niet
dat de toetredingsdrempels als gevolg van MiFID substantieel zullen toenemen. Voor nieuwe toetreders geldt dat
gemiddeld de toetredingsdrempels door MiFID waarschijnlijk wel enigszins zullen toenemen, maar zij zouden ook
vergelijkbare eenmalige investeringen moeten doen om
aan de huidige regelgeving te voldoen: de huidige beleggersbescherming in Nederland is niet substantieel minder
dan die voortvloeit uit de MiFID. Daar tegenover staat dat

95

algemene delen memories van toelichting
de MiFID ook kansen biedt aan ondernemingen. Zoals
aangegeven in de memorie van toelichting zullen kleinere
ondernemingen minder profiteren van de baten van het
wetsvoorstel. Door MiFID worden de drempels om als financiële instelling grensoverschrijdend actief te zijn beduidend lager. De baten van het wetsvoorstel hangen voor
een belangrijk deel daarmee samen. Lagere drempels leiden ertoe dat ondernemingen meer kansen krijgen en dat
als gevolg daarvan de concurrentie op en de efficiëntie van
de financiële markten toenemen. Kleine ondernemingen die
niet grensoverschrijdend actief zijn zullen deze directe baten niet of in mindere mate ervaren. Indirect kunnen zij echter wel voordeel hebben van de verlaagde drempels. Partijen die grensoverschrijdend actief worden kunnen bijvoorbeeld lokaal een deel van de distributie uitbesteden en er
kunnen nieuwe niches ontstaan. Ondernemingen zullen
zelf de afweging moeten maken of zij bijvoorbeeld door
samenwerking of fusie de kosten kunnen beperken en de
kansen die MiFID biedt beter kunnen benutten. Per saldo
wordt verwacht dat de concurrentietoename als gevolg van
een meer geïntegreerde Europese markt dit laatste effect
zal domineren. Het IMF noemt de MiFID dan ook een mijlpaal op weg naar een meer geïntegreerde, innovatieve en
efficiënte financiële sector in Europa.71
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vroegen of de regering kan
aangeven dat de kleinere ondernemingen kunnen blijven
voortbestaan en dat de markcondities voor nieuwe initiatieven gunstig blijven? Tevens vroegen de leden van de
PvdA-fractie of de regering de toezichthouders erop wil wijzen dat bij de uitvoering van het toezicht rekening moet
worden gehouden met de omvang en complexiteit van de
onderneming, vanzelfsprekend zonder afbreuk te doen aan
de bescherming van de consument.
In de MiFID staat nadrukkelijk dat bij de invulling van de
administratieve organisatie-eisen rekening kan worden gehouden met passendheid en evenredigheid van eisen gezien de aard, schaal en complexiteit van de onderneming
en de beleggingsdiensten die die onderneming verricht. Inderdaad kan het zo zijn dat bijvoorbeeld een onafhankelijke
compliance functie voor kleine beleggingsondernemingen
een onevenredig zware eis is. De MiFID wijst dus al nadrukkelijk op ruimte voor differentiatie in het toezicht. De
AFM zal de toepasselijkheid van bepaalde normen dan ook
beschouwen in relatie tot de ondernemingen die er aan
moet voldoen. Daarenboven zal het eerder nader toegelichte nationaal regime voor een afgebakende groep kleine ondernemingen een lichtere, passende vorm van regulering
omhelsen, zonder afbreuk te doen aan de consumentenbescherming.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie merkten op dat de (bedrijfsmatige) eisen met betrekking tot een tweehoofdige leiding
en een compliance officer voor beleggingsondernemingen
onder leiding van één natuurlijke persoon niet gelden en
vroegen op welke wijze deze eisen in geval van kleinere
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adviseurs en tussenpersonen worden gewaarborgd. Verder
vroegen de leden op welke wijze het gelijke speelveld met
andere beleggingsondernemingen wordt meegewogen.
De eis dat een beleggingsonderneming door minstens twee
personen moet worden geleid, geldt in beginsel ook voor
kleinere beleggingsondernemingen. Er kan een uitzondering op deze eis worden gemaakt indien de onderneming
bij de vergunningverlening aantoont dat zij niet aan het
vereiste van tweehoofdige leiding kan voldoen en alternatieve maatregelen heeft getroffen om de continuïteit en
kwaliteit van de uitoefening van het bedrijf en de dienstverlening te waarborgen. De AFM controleert bij de vergunningverlening of deze maatregelen voldoende zijn.
Kleinere beleggingsondernemingen zijn op grond van de
uitvoeringsrichtlijn MiFID weldegelijk verplicht tot het hebben van een compliance officer. Zij behoeven alleen niet te
voldoen aan enkele specifieke voorschriften die de uitvoering betreffen. De beleggingsonderneming moet daarbij aan
kunnen tonen dat deze voorschriften niet evenredig zijn gelet op de aard en de complexiteit van het bedrijf en de beleggingsdiensten en dat de effectiviteit van de compliancefunctie te allen tijde gegarandeerd blijft. Zowel voor de eis
van een tweehoofdige leiding als voor de compliancefunctie
geldt dus dat ook kleine ondernemingen aan de materiële
norm moeten voldoen. Het gelijke speelveld tussen beleggingsondernemingen is op deze wijze voldoende gewaarborgd. Voor de positie van tussenpersonen waarop het nationale regime van toepassing is, een uitleg van het nationale regime en de waarborging van het gelijke speelveld
met beleggingsondernemingen wordt verwezen naar de
beantwoording van de vragen van de leden van de CDAfractie.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie vroegen waarom de norm voor
vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid van medewerkers van beleggingsondernemingen niet in de MiFID is uitgewerkt. Zij vroegen of de MiFID bepaalt dat de toezichthouder geen algemeen verbindende voorschriften mag
stellen ten aanzien van de deskundigheid van verzekeringsbemiddelaars en welke mening de regering daarover
heeft.
De MiFID staat het aan de lidstaten niet toe om de norm
dat medewerkers van beleggingsondernemingen over de
nodige vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid moeten
beschikken nader uit te werken. Dit betekent ook dat de
AFM geen nadere bindende voorschriften mag stellen. Het
is een bewuste keuze van de Europese wetgever geweest
om te kiezen voor een principle based benadering en de
norm niet uit te werken. De AFM kan wel – eventueel in
overleg met andere Europese toezichthouders – niet bindende interpretatieve richtsnoeren opstellen om duidelijkheid te scheppen voor de sector. De mogelijkheid om nadere eisen te stellen blijft overigens voor Nederland bestaan
voor financiële dienstverleners zoals verzekeringsbemiddelaars. De MiFID heeft geen betrekking op deze financiële
ondernemingen voor zover ze bemiddelen in verzekeringen. De situatie waarin een verzekeringsbemiddelaar een
gecombineerd financieel product aanbiedt dat bestaat uit
een verzekering en een (transactie in een) financieel instrument kan wel onder de reikwijdte van de MiFID vallen.
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Dit is het geval bij gecombineerde financiële producten –
bestaande uit een verzekering en transacties in financiële
instrumenten – waarbij de financiële transactie voor rekening van de cliënt wordt aangegaan. In dat geval is sprake
van het verlenen van een beleggingsdienst en geldt de MiFID norm inzake vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid van medewerkers. Dienstverlening in verband met beleggingsverzekeringen leidt tot niet-rechtstreekse transacties in financiële instrumenten en valt buiten de reikwijdte
van de MiFID. Indien verzekeringsbemiddelaars dergelijke
diensten verlenen gelden de gedetailleerde normen voor
vakbekwaamheid en deskundigheid zoals deze zijn opgenomen in de Wft.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de SP-fractie vroegen welke consequenties
de MiFID voor tussenpersonen heeft en of er nog mogelijkheden bestaan om regelgeving voor tussenpersonen in te
voeren.
Voor zover tussenpersonen beleggingsdiensten verrichten
dienen zij te voldoen aan de normen van MiFID tenzij gebruik kan worden gemaakt van het nationaal regime. Toepassing van de normen van de MiFID leidt tot een verdere
verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. Onverkorte
toepassing van met name de organisatorische eisen van de
MiFID zoals een onafhankelijke compliancefunctie en een
tweehoofdige leiding voor deze categorie van financiële
dienstverleners, zou er echter toe kunnen leiden dat tussenpersonen geen effectenhypotheken meer zouden aanbieden. Een dergelijke verschraling van de keuzemogelijkheden voor de consument is ongewenst. Daarom is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een nationaal
regime te creëren. Voor andere diensten dan beleggingsdiensten is het mogelijk om regelgeving voor tussenpersonen in te voeren, rekening houdende met overige Europese
regelgeving zoals de richtlijn verzekeringsbemiddeling. Zoals in antwoord op een vraag van de PvdA-fractie echter al
is aangegeven, is de regelgeving ten aanzien van de
dienstverlening door tussenpersonen de afgelopen jaren al
flink aangescherpt.
Kamerstuk 31.086, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vroegen of de verplichtingen
die naast administratieve lasten ook hoge nalevingskosten
met zich brengen, bijvoorbeeld de regels ten aanzien van
cliëntclassificatie en de ken-uw-cliëntregels noodzakelijk
zijn en of de kosten van deze regels opwegen tegen de baten van deze regels, zowel voor grote als voor kleine organisaties.
Het grootste deel van de administratieve lasten en overige
nalevingskosten vloeit voort uit de gedragsregels van de
MiFID, de regels die direct zijn gericht op de bescherming
van de belegger. De gedragsregels van de MiFID zijn totaal
geharmoniseerd waardoor in nationale regelgeving niet van
die regels kan worden afgeweken. Daarom kunnen ook de
kosten die voortkomen uit die regels niet op nationaal niveau worden beïnvloed. Voor zover bekend is er bij het opstellen van de MiFID geen kosten-batenanalyse uitgevoerd
van de gedragsregels. Wel kan worden opgemerkt dat in
de kern veel van de gedragsregels ook nu al in de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen.
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Kamerstuk 31.086, nr. 11
Tijdens het wetgevingsoverleg is het nationaal regime besproken. Toegezegd is dat u over de details van dit regime
zo spoedig mogelijk nader zal worden geïnformeerd. Onderstaand wordt ingegaan op de vragen die tijdens het
wetgevingsoverleg zijn gesteld.
Het adviseren over financiële instrumenten is een beleggingsdienst in de zin van de MiFID. Dit betekent onder
meer dat ook tussenpersonen die beleggingsadvies verlenen in verband met effectenhypotheken per 1 november
2007 onder de MiFID-verplichtingen zouden vallen. Zoals in
de afgelopen commissievergadering uiteen gezet is, levert
het voor hen hoge lasten op om aan deze verplichtingen te
voldoen. Dit kan ertoe leiden dat de tussenpersonen ervoor
kiezen om niet langer te adviseren over effectenhypotheken. Dit leidt tot minder keuzemogelijkheden voor consumenten en daarmee tot een indirecte sturing richting andere hypotheekvormen. Dat is ongewenst. Het aandeel effectenhypotheken ten opzichte van het totale aantal hypotheken dat is afgesloten via tussenpersonen is weliswaar beperkt maar dat neemt niet weg dat deze keuzemogelijkheid
voor consumenten juist nu, mede in het licht van recente
ontwikkelingen ten aanzien van beleggingsverzekeringen,
open moet blijven staan.
Om de betreffende tussenpersonen toch in staat te stellen
om ook ná inwerkingtreding van de MiFID onder voorwaarden beleggingsadvies te blijven verlenen, kan gebruik worden gemaakt van een vrijstellingsmogelijkheid die in de MiFID-richtlijn zelf wordt geboden. De vrijstellingsmogelijkheid
is beperkt tot financiële ondernemingen die geen andere
beleggingsdiensten verrichten dan het adviseren financiële
instrumenten en/of orders in die instrumenten ontvangen
en doorgeven. Deze financiële ondernemingen mogen
voorts geen geld of financiële instrumenten van de consument onder zich houden en niet grensoverschrijdend handelen. De lidstaten die van deze vrijstellingsmogelijkheid
gebruik willen, maken dienen deze activiteiten wel nationaal te reglementeren.
Het beoogde nationaal regime houdt heel concreet in dat
betreffende ondernemingen van een aantal MiFIDverplichtingen worden vrijgesteld. Het gaat dan vooral organisatorische verplichtingen zoals het opstellen en volgen
van bepaalde procedures of aparte compliance of risicobeheer functies. Deze verplichtingen zijn bij uitstek ontworpen
voor middelgrote en grote ondernemingen. Bij de meeste
tussenpersonen zijn maximaal vijf medewerkers werkzaam,
en dan is het vrijwel ondoenlijk om aan deze eisen te voldoen. De uit de MiFID voortvloeiende gedragsregels zullen
vrijwel volledig van toepassing zijn in het nationaal regime
(algemene zorgplicht, ken uw cliënt, en informatiebepalingen). Betreffende tussenpersonen worden hier niet van
vrijgesteld.
Op dit moment ligt er nog geen tot in alle details uitgewerkte vrijstellingsregeling voor het nationaal regime. Zoals is
toegezegd in het wetgevingsoverleg, zal de inhoud van deze regeling eerst aan u worden voorgelegd. De wet bevat
nu alleen een grondslag voor vrijstelling bij ministeriële regeling. Vrijstelling via een amvb is daarom technisch zonder een wijziging van de wet nu niet mogelijk.
Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel op 1 november in
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werking te laten treden. Op dat moment is de vrijstellingsregeling echter nog niet afgerond. Om een mogelijke leemte in de wet te voorkomen zal er voor de groep dienstverleners die gebruik wil maken van het nationaal regime per 1
november a.s. een tijdelijke overgangsregeling worden getroffen. Dat betekent niet dat deze groep dienstverleners
niet gereguleerd is. Deze groep dienstverleners is reeds nu
in het bezit van een Wft vergunning. Zij voldoen dus al aan
de regelgeving van de Wft, bijvoorbeeld voor advisering
met betrekking tot hypotheken en levensverzekeringen. Het
beoogde overgangsregime zal aansluiten op deze bestaande regelgeving.
In het wetgevingsoverleg zijn enkele aanvullende vragen
gesteld met betrekking tot het nationaal regime. Ten eerste
is het onderwerp deskundigheid ter sprake gekomen. Zoals
aan uw kamer is aangegeven zal ik, in overleg met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, een adequaat deskundigheidsniveau voorschrijven in het nationaal
regime. Dit niveau zal hoger zijn dan het niveau dat thans
wordt vereist.
Ten tweede zijn vragen gesteld met betrekking tot de eisen
die worden gesteld ten behoeve van de continuïteit van de
ondernemingen die gebruik wensen te maken van het nationaal regime. hierbij gaat het specifiek over de tweehoofdige leiding. In het nationaal regime wordt deze eis niet gesteld omdat dit leidt tot een te hoge last. Het nationaal regime heeft betrekking op het adviseren door financiële ondernemingen. Na de advisering komt er een overeenkomst
tot stand tussen de aanbieder van de product/effectenrekening (de achterliggende beleggingsonderneming) en de consument. Indien de adviseur niet langer
zijn bedrijf zou uitvoeren, zijn de gevolgen voor de consument beperkt omdat degene waarmee de consument een
overeenkomst heeft (de beleggingsonderneming) nog blijft
bestaan. Derhalve is de eis van een tweehoofdige leiding
voor dit type dienstverlening niet essentieel en voor bijvoorbeeld vermogensbeheer waarbij een doorlopende actieve dienstverlening plaatsvindt, wel. Aansluitend hierop
kan worden ingegaan op de vragen met betrekking tot de
rechten en plichten van de consument. Het advies van de
adviseur
dient toekomstbestendig te zijn. Dit volgt uit de ken-uwklant verplichting en uit de huidige Wft verplichting dat het
advies moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden
van de consument. Indien de advisering niet aan deze
standaard voldoet, kan de AFM optreden tegen de adviseur. De dienstverlening van de adviseur vindt voornamelijk
plaats op het moment van advisering. Voor de consument
is daarbij van belang dat duidelijk wordt vastgelegd welke
orders hij doorgeeft. Het verplichten van een additionele
cliëntenovereenkomst biedt geen meerwaarde ten opzichte
van deze normen.
Ten derde is in de Commissievergadering het onderwerp
van de provisieregelgeving aan de orde gekomen. Ook uw
kamer acht het van belang dat op dit vlak een gelijk speelveld wordt gecreëerd. De provisieregels zoals die nu in regelgeving zijn vastgelegd staan niet op zichzelf maar zijn
onderdeel van een bredere discussie om te komen tot een
modernisering van de wijze van het bemiddelen in en adviseren over financiële diensten. Deze regelgeving is voorbe-
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reid in uitvoerig overleg met de AFM, aanbieders, tussenpersonen en consumentenorganisaties en is vastgesteld bij
de invoering van de Wft. Deze regelgeving behelst enerzijds dat per eind 2009 maximaal vijftig procent van de provisie uit afsluitprovisie mag bestaan (de provisiebalans) en
anderzijds dat er per 1 oktober 2009 transparantie van de
provisie wordt geboden door de adviseur. De datum van 1
oktober is tot stand gekomen met oog op de grote impact
die deze transparantie kan hebben op de marktpositie van
de tussenpersonen en met oog op het feit dat de provisiebalans op dat moment vrijwel compleet is. Dat uitvoerig
overleg is gevoerd met onder meer aanbieders en tussenpersonen
heeft geleid tot het nodige draagvlak voor veranderingen.
De sector beperkt zich dan ook niet tot het naleven van de
regelgeving maar zet zich in voor verdere verbeteringen
zoals blijkt uit de kostentransparantie (waaronder de kosten
van bemiddeling op contractsniveau) voor beleggingsverzekeringen die per 1 januari via dwingende zelfregulering
wordt geboden door middel van de modellen van de Ruiter.
Ook wordt in het verlengde van de regelgeving door de
sector op dit moment gewerkt aan een verdere moderniseringsslag van het verkoopkanaal.
Uw kamer heeft tijdens het wetgevingsoverleg benadrukt
dat u het van belang vindt dat aan de consument zo snel
mogelijk voor alle complexe producten provisietransparantie wordt geboden. Daarvan heb ik goed nota genomen.
Wel is het zinvol hierbij de effecten op de genoemde inspanningen van de sector in ogenschouw te nemen. Daarnaast geldt dat het vervroegen van het moment van provisietransparantie voor complexe producten een wijziging
van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft (Bgfo) vereist waarvoor een apart AmvB-traject zal
moeten worden doorlopen. Dit vergt enige tijd. Ik zal in
overleg met de sector gaan om uw nadrukkelijke wens te
bespreken en zal u over de uitkomst van dit overleg op korte termijn berichten.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
5. Gevolgen voor het bedrijfsleven van het wetsvoorstel
5.1. Inleiding
In de vorige paragrafen zijn de motieven voor het indienen
van dit wetsvoorstel toegelicht. In deze paragraaf worden
de financiële gevolgen uiteengezet, waar mogelijk cijfermatig ondersteund. Dit betreft de lasten voor het bedrijfsleven,
de implicaties van het wetsvoorstel voor de consument, de
baten van het wetsvoorstel, alsmede de macroeconomische gevolgen van het wetsvoorstel, zoals de te
verwachten effecten op de marktstructuur. Het is hiertoe
noodzakelijk allereerst in kaart te brengen welke bedrijven
geraakt zullen worden door het wetsvoorstel; wie de normadressaten zijn.
Hieronder wordt een all-in berekening van de kosten weergegeven. Dit betekent dat onderstaande afwegingen niet
alleen betrekking hebben op de gevolgen van de implementatie van de MiFID in dit wetsvoorstel, maar ook op de
implementatie van de uitvoeringsrichtlijn MiFID in lagere
regelgeving en de kosten die voortkomen uit de uitvoeringsverordening MiFID. De waarschijnlijke effecten van
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deze lagere regelgeving zijn in de navolgende overzichten
verdisconteerd in de bedragen die betrekking hebben op de
algemene normen die de uitwerking in lagere regelgeving
mogelijk maken. Hierbij worden gemiddelden gegeven,
aangezien de precieze inhoud van de lagere regelgeving
nog niet vaststaat en de verschillen in de wijze waarop het
wetsvoorstel uitwerkt op kleinere en grotere beleggingsondernemingen nog niet ten aanzien van alle onderwerpen
gebleken zijn. In de toelichting op de lagere regelgeving
zullen eventuele nieuwe inzichten met betrekking tot de
kosten worden verantwoord.
Er is één uitzondering gemaakt op deze wijze van verantwoording van de gevolgen van de MiFID voor het bedrijfsleven. Zoals toegelicht in paragraaf 4.1. zal voor tussenpersonen die diensten verlenen in verband met effectenhypotheken (hypotheken die worden gecombineerd met een
verpande effectenrekening) en die in dat kader uitspraken
doen over de geschiktheid van bepaalde financiële instrumenten voor een cliënt en/of orders van cliënten in verband
met concrete financiële instrumenten ontvangen en doorgeven aan een (bank)beleggingsonderneming waarbij de
beleggingsrekening wordt aangegaan, gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 3 van de
MiFID. Vanwege de impact die een onverkorte toepassing
van alle MiFID-regels op deze ondernemingen zal hebben,
zal een op hen toegesneden nationaal regime worden ontworpen. De tussenpersonen die het betreft zijn vanwege
het voornemen tot vrijstelling niet opgenomen in het in paragraaf 5.3. geboden overzicht van relevante ondernemingen. De financiële gevolgen die kunnen voortkomen uit de
voorwaarden die aan de vrijstelling zullen worden verbonden, zullen worden verantwoord in het algemeen deel van
de toelichting bij een voorstel tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft.
Zoals gezegd zijn onderstaande berekeningen gebaseerd
op gemiddelde kosten voor de betrokken ondernemingen.
Bij het vaststellen van deze gemiddelde kosten is gebruik
gemaakt van informatie verkregen van marktpartijen en de
toezichthouder. De werkelijke omvang van de kosten voor
een individuele onderneming zal echter afhankelijk zijn van
de huidige inrichting van het bedrijf en van de individuele
keuzes die de betreffende onderneming maakt bij de implementatie van de MiFID wetgeving in haar bedrijf. Enkele
factoren die van invloed kunnen zijn, zijn:
– de aard van de diensten die de beleggingsonderneming verleent en de activiteiten die deze verricht: beleggingsadvies, uitvoering van orders, etc.
– de financiële instrumenten in verband waarmee de
onderneming beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht;
– complexe of enkel niet-complexe financiële instrumenten;
– de categorie cliënten die de onderneming bedient;
niet-professionele beleggers of enkel professionele
beleggers en/of in aanmerking komende tegenpartijen;
– het wel of niet aanbieden van de functie systematische
internalisatie;
– het wel of niet exploiteren van een MTF;
– de aard en kwaliteit van de (computer)systemen die
de onderneming momenteel gebruikt ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen;
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–

de huidige regelgeving die op de onderneming van
toepassing is; voor kredietinstellingen gelden bijvoorbeeld reeds organisatorische verplichtingen;

Een groot deel van de kosten die voortkomen uit de MiFID
zal eenmalig zijn. Beleggingsondernemingen dienen eenmalig nieuwe bedrijfsprocessen te ontwerpen en te implementeren dan wel bestaande de bestaande bedrijfsprocessen te herzien en de technologie waarmee deze processen
worden ondersteund te vernieuwen. Nieuwe technologische oplossingen zijn bovendien nodig om in te kunnen
springen op de ontwikkelingen op de financiële markten,
bijvoorbeeld om hierbij competitief voordeel te behalen nu
de MiFID grensoverschrijdende beleggingsactiviteiten en dienstverlening makkelijker maakt.
5.2. Genomen maatregelen ter beperking van belastende bedrijfseffecten
Het wetsvoorstel ziet op de implementatie van de MiFID en
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen in de Nederlandse
rechtsorde. De noodzaak tot het vaststellen van deze Europese regelgeving is reeds uiteengezet in de vorige paragrafen. Bij de totstandkoming van de definitieve versie van
de MiFID en de bijbehorende uitvoeringsverordening en richtlijn is de markt veelvuldig geconsulteerd. Dit onder
meer vanuit de gedachte dat markpartijen bij uitstek in staat
zijn aan te geven waar de regelgever is doorgeschoten in
het zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde problemen of waar de regelgever te ver is gegaan in de regelstelling ten aanzien van bepaalde onderwerpen. Onder
meer zijn op de website van de Europese Commissie voorstellen geplaatst, waar de markt op kon reageren.
Ook dit wetsvoorstel ter implementatie van de Europese
regelgeving is ter consultatie voorgelegd aan de marktpartijen in Nederland. Hiermee is marktpartijen de gelegenheid
geboden na te gaan of de vertaling in nationale wetgeving
onverhoopt heeft geleid tot verplichtingen die verder strekken dan de in Brussel geformuleerde normen. Bovendien
hebben marktpartijen alternatieve formuleringen voor
normstelling kunnen aandragen waarmee ze verwachten
dat de doelstelling van de norm tegen lagere kosten voor
de onderneming wordt behaald. Marktpartijen hebben ook
kunnen reageren op de kwalificering en kwantificering van
de financiële gevolgen van het wetsvoorstel zoals die in
deze paragrafen worden verantwoord. Zie ook paragraaf
5.10.
De MiFID wordt in beginsel één-op-één omgezet in nationaal recht. Wijzigingen en toevoegingen in de formulering
van de normen zijn tot een minimum beperkt en in de toelichting verantwoord. Eenzelfde aanpak wordt nagestreefd
bij de implementatie van de uitvoeringsrichtlijn MiFID. Zie
hierover meer in paragraaf 2 van het algemeen deel van
deze toelichting.
5.3. Betrokken ondernemingen
Het wetsvoorstel is van toepassing op beleggingsondernemingen en marktexploitanten. In deze paragraaf worden
deze normadressaten gekwantificeerd en onderverdeeld in
sectoren. De cijfers zijn aangeleverd door de AFM, op basis van gegevens uit haar register van onder toezicht
staande instellingen.
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Het toepassingsbereik van het wetsvoorstel is enigszins
breder dan de reikwijdte van de regels die thans gelden
voor het verlenen van beleggingsdiensten. Implementatie
van de MIFID leidt onder meer tot een verruiming van de
definitie van de begrippen «beleggingsdienst» en «beleggingsactiviteit» Hierdoor zullen bepaalde ondernemingen
aan de regels die gelden voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten
worden onderworpen die nu niet onder de Wft-bepalingen
voor beleggingsondernemingen vallen.
Onderstaand schema is ingedeeld op basis van de lijst van
beleggingsdiensten en -activiteiten zoals deze is weergegeven in bijlage I bij de MiFID. De consequentie van deze
aanpak is dat beleggingsondernemingen dubbel geteld
worden: een vermogensbeheerder die orders doorgeeft valt
bijvoorbeeld zowel onder onderdelen (1) als (4). Er is
evenwel een inschatting van het totaal aantal beleggingsondernemingen dat op dit moment actief is in de markt opgenomen in het overzicht. Verder worden in het schema
buitenlandse (bank)beleggingsondernemingen genoemd
die actief zijn in Nederland (en daarvan melding hebben
gedaan aan de AFM). Helaas kan op basis van gegevens
uit het register geen onderscheid worden gemaakt tussen
beleggingsondernemingen die hun zetel hebben in een andere lidstaat die via een bijkantoor in Nederland actief zijn
op de Nederlandse markt en beleggingsondernemingen uit
andere lidstaten die grensoverschrijdende diensten verrichten naar Nederland. Dit onderscheid is evenwel van belang
voor een antwoord op de vraag of de Nederlandse gedragsregels van toepassing zijn op de dienstverlening door
deze ondernemingen. Deze Nederlandse gedragsregels
zijn namelijk alleen relevant wanneer een beleggingsonderneming uit een andere lidstaat haar diensten via een
bijkantoor in Nederland verleent. Vanwege het ontbreken
van informatie over voornoemd onderscheid, zijn de kosten
die beleggingsondernemingen uit andere lidstaten mogelijk
moeten maken vanwege dit wetsvoorstel niet meegenomen
in de kostenberekening.

(4)
(5)

Type ondernemingen
Beleggingsondernemingen (totaal, uitgezonderd type 5en 8)
Ontvangen en doorgeven van orders
Uitvoeren van orders voor rekening van
cliënten
Handelen voor eigen rekening
Vermogensbeheer: doorgeven van orders
Vermogensbeheer: uitvoeren van orders
Beleggingsadvies nieuw

(6, 7)
(8)

Overnemen en/of plaatsen van emissies
Exploiteren van MTF nieuw

(1)
(2)
(3)
(4)

Buitenlandse beleggingsondernemingen
actief in NL (Europees Paspoort)
Bankbeleggingsondernemingen72
Buitenlandse bankbeleggingsondernemingen actief in NL (Europees Paspoort)
Exploitant gereglementeerde markt
72

Aantal
327
302
152
93 – 110
241
76
(schatting:
170)
20
(schatting:
5)
927
100
243
1

Bankbeleggingsondernemingen hebben een vergunning van
DNB, maar dienen zich wel aan te melden bij de AFM
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Gegevens uit 2006. bron: AFM.
Hierna zullen bankbeleggingsondernemingen onder de
noemer beleggingsondernemingen worden geschaard.
Hierdoor komt het totaal aantal beleggingsondernemingen
op 602. Dit is inclusief ondernemingen die voor inwerkingtreding van de wet niet maar na inwerkingtreding van de
wet wel onder de definitie van beleggingsonderneming vallen (hierna nieuwe beleggingsondernemingen). Wanneer
nieuwe beleggingsondernemingen niet worden meegerekend komt het totaal aan beleggingsondernemingen op
427. Wanneer bovendien rekening wordt gehouden met het
gegeven dat sommige bepalingen niet van toepassing zijn
op beleggingsondernemingen die een MTF exploiteren,
omdat dit een beleggingsactiviteit is en geen beleggingsdienst, moet op onderdelen gerekend worden met een aantal van 597 relevante beleggingsondernemingen (inclusief
de nieuwe beleggingsondernemingen die beleggingsadvies
verlenen). Verder wordt uitgegaan van 5 grote beleggingsondernemingen, 242 middelgrote, en zodoende 350 kleinere (maximaal 10 medewerkers). Het aantal nieuwe beleggingsondernemingen wordt geschat op 175 (5 MTF + 170
beleggingsadviseurs waarvan circa 150 al onder het Wftregime voor adviseurs vallen).
Tengevolge van de MiFID kunnen de volgende nieuwe typen beleggingsondernemingen ontstaan:
1. ondernemingen die een MTF exploiteren;
2. ondernemingen die beleggingsadvies verstrekken (nu:
nevendienst onder de richtlijn beleggingsdiensten);
3. ondernemingen die beleggingsdiensten en -activiteiten
verrichten in «nieuwe» financiële instrumenten;
4. beleggingsondernemingen met systematische interne
afhandeling (SI).
Ad. 1. Zoals eerder uiteengezet bestaat er momenteel geen
specifieke vergunning voor het exploiteren van een MTF.
Een MTF wordt onder de huidige regelgeving aangemerkt
als een markt in financiële instrumenten in Nederland en
dient als zodanig een erkenning te hebben. In de MiFID en
in het wetsvoorstel wordt een exploitant van een MTF beschouwd als een beleggingsonderneming. De activiteit van
het exploiteren van een MTF is in de MiFID opgenomen in
de lijst van beleggingsdiensten en activiteiten (Deel A van
Bijlage 1) en in de wet in artikel 1:1 (definitie verrichten van
een beleggingsactiviteit). Het is niet precies vast te stellen
hoeveel ondernemingen voornemens zijn een MTF te gaan
exploiteren. De verwachting is dat op korte termijn slechts
enkele grote beleggingsondernemingen een MTF zullen
opzetten en dat daarnaast een van de twee bestaande
markten in financiële instrumenten omgezet zal worden in
een MTF. Bij de beslissing om een MTF te gaan exploiteren spelen naast verwachtingen over het aantal transacties
dat via de MTF zal worden afgewikkeld, onder andere ook
inschattingen van de hoge (grotendeels initiële) kosten in
verband met de exploitatie van de MTF een rol. Daarbij zijn
onder meer de kosten voor het opzetten van of het aansluiten bij een systeem voor afwikkeling van transacties (clearing & settlement) van belang. Verwacht wordt dat het totale aantal MTF-exploitanten in Nederland ten hoogste 5 zal
bedragen.
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Ad. 2. Onder de richtlijn beleggingsdiensten was het verstrekken van beleggingsadvies een nevendienst, maar de
MiFID heeft deze dienst als zelfstandige beleggingsdienst
(een hoofddienst) gekwalificeerd. Ook beleggingsadviseurs
zijn derhalve normadressaat van een groot deel van de bepalingen van het onderhavige wetsvoorstel. Beleggingsadviseurs zijn momenteel al onderworpen aan regels in de
Wft die zien op advisering over financiële producten in het
algemeen (normen die voortkomen uit de voormalige Wet
financiële dienstverlening), en zijn bovendien reeds vergunningplichtig op basis van artikel 2:75 Wft. Uit het register van de AFM wordt afgeleid dat op dit moment circa 150
beleggingsadviseurs over een vergunning beschikken.
Daarnaast komt beleggingsadvies aan professionele cliënten onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel te vallen, hetgeen naar verwachting circa 20 extra beleggingsondernemingen zal opleveren.
Ad. 3. De MiFID verruimt de definitie van «financiële instrumenten». Zie hiervoor het schema in de artikelsgewijze
toelichting bij artikel 1.1. In tegenstelling tot de richtlijn beleggingsdiensten ziet de MiFID ook op bepaalde grondstoffenderivaten, behoudens waar een bijzondere vrijstelling
voor handelaren in grondstoffen geldt. Grondstoffenderivaten in de vorm van opties, termijncontracten en soortgelijke
contracten vallen echter reeds onder het begrip «financiële
instrumenten» in de Wft. Andere typen van grondstoffenderivaten zijn nieuw ten opzichte van de Wft-definitie. In artikel 2, eerste lid, onderdeel k, van de MiFID zijn personen
waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het voor eigen rekening
handelen in grondstoffen en/of van grondstoffen afgeleide
instrumenten vrijgesteld van de werkingssfeer van de richtlijn, tenzij deze personen deel uit maken van een groep
waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het verrichten van andere beleggingsdiensten. In grondstofderivaten gespecialiseerde handelaren vallen onder voornoemde vrijstelling. Alleen beleggingsondernemingen die louter beleggingsdiensten verrichten in verband met grondstofderivaten en niet
hun beroep of bedrijf maken van het handelen in de grondstoffen zelf vallen onder de MiFID. Waarschijnlijk verrichten
bedoelde beleggingsondernemingen al beleggingsdiensten
in andere financiële instrumenten, zodat het aantal nieuwe
beleggingsondernemingen dat door de uitbreiding van de
definitie van «financieel instrument» onder MiFID zal vallen,
verwaarloosbaar is.
Ad. 4. Beleggingsondernemingen kunnen ervoor kiezen om
naast het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten transacties systematisch intern af te handelen. De groep beleggingsondernemingen
die transacties systematisch intern (SI) uitvoert is daarmee
reeds verdisconteerd in de andere categorieën beleggingsondernemingen. Het in kaart brengen van het aantal beleggingsondernemingen met SI is echter relevant voor de bepalingen die lasten opleggen louter voor deze ondernemingen om zodoende de totale kosten van de betreffende
norm te kunnen berekenen. Beleggingsondernemingen die
deze activiteit willen uitoefenen, dienen dit te melden bij de
AFM. Op dit moment is het aantal ondernemingen dat
voornemens is om SI aan te bieden nog onbekend. De
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verwachting is evenwel dat slechts enkele grote beleggingsondernemingen deze uitvoeringsmogelijkheid zullen
gaan aanbieden. Dit omdat er grote transactievolumes nodig zullen zijn om SI rendabel te laten zijn. Het aantal beleggingsondernemingen dat op korte termijn SI als optie zal
aanbieden wordt voor de Nederlandse markt geschat op 2
ondernemingen.
Kamerstuk 31.086, nr.7
De leden van de CDA-fractie vroegen of de regering bij benadering kan aangeven hoeveel handelsplatformen in de
praktijk zullen ontstaan en of de regering kan garanderen
dat de markt overzichtelijk blijft nu er meer orderstromen
zullen ontstaan.
Er worden in Nederland momenteel vier handelsplatformen
gehouden op basis van een Nederlandse erkenning, waarvan twee gereglementeerde markten. NYSE Euronext (International) B.V., NYSE Euronext (Holding) N.V., Euronext
N.V., Euronext (Holdings) N.V. en Euronext Amsterdam
N.V. beschikken gezamenlijk over een erkenning voor het
houden van de gereglementeerde markten Euronext Amsterdam Cash Market (Eurolist Amsterdam) en Euronext
Amsterdam Derivatives Market en de markt in financiële instrumenten Alternext Amsterdam. European Energy Derivatives Exchange N.V. (Endex) beschikt over een erkenning voor het houden van een markt in financiële instrumenten. Daarnaast beschikken momenteel vijf beurzen uit
derde landen over een Nederlandse ontheffing: Chicago
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange Inc., Dubai
International Financial Exchange Ltd., Dubai Mercantile
Exchange en Swiss Stock Exchange. Er is geen reden om
aan te nemen dat de bestaande handelsplatformen hun activiteiten zullen staken. Als een vergunning of ontheffing
wordt verleend voor het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt wordt dit vermeld in de Staatscourant. Tevens wordt een overzicht bijgehouden op de website van de AFM van alle handelsplatformen met een vergunning of ontheffing. Tot het moment van verlening van
een vergunning of ontheffing kunnen op grond van de geheimhoudingsbepalingen geen mededelingen worden gedaan over eventuele aanvragen. Vanaf 1 november 2007
mag een MTF of een gereglementeerde markt zijn diensten
aanbieden in de hele EU, dus alle Europese handelsplatformen mogen hun diensten aanbieden in Nederland.
Tegen de voordelen van de nieuwe concurrentie tussen
handelsplatformen (een grotere en meer efficiënte markt
ten gevolge van innovatie en lagere transactiekosten) staat
het risico van een slechtere prijsvorming vanwege de verspreiding van de orderstroom over meerdere plaatsen van
uitvoering en daarmee een minder overzichtelijke markt.
Daarom zijn maatregelen genomen ter bescherming van de
belegger. Handelsplatformen worden verplicht tot het geven van transparantie over aangeboden en tot stand gekomen prijzen. De transparantieverplichting voor de handel
ziet op het openbaar maken van actuele bied-en laatprijzen
en de diepte van de markt. De transparantieverplichting na
de handel ziet op het openbaar maken van de prijs, de omvang en het tijdstip van transacties. Marktdeelnemers kunnen zo de op de verschillende handelsplatformen aangeboden prijzen vergelijken en achteraf verifiëren onder welke
voorwaarden de transacties zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn
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beleggingsondernemingen de best.
Kamerstuk 31.086, nr. 3
5.4. Bepalingen die belastende bedrijfseffecten teweeg
brengen
Hieronder volgt een overzicht van de bepalingen in dit
wetsvoorstel die belastende bedrijfseffecten teweeg brengen, uitgesplitst naar bepalingen die administratieve lasten
(AL) veroorzaken en bepalingen die overige nalevingskosten (ONK) meebrengen. Onder administratieve lasten worden verstaan de kosten die een onderneming moet maken
om te voldoen aan informatieverplichtingen uit hoofde van
wet-en regelgeving van de overheid. Het betreft verplichtingen tot het verzamelen, bewerken, registeren, bewaren,
rapporteren en ter beschikking stellen van informatie aan
bijvoorbeeld een toezichthouder, een cliënt of het publiek.
Om een compleet beeld te geven van de belastende bedrijfseffecten van dit wetsvoorstel wordt hieronder tevens
inzicht gegeven in de overige nalevingskosten die de bepalingen van het wetsvoorstel tot gevolg kunnen hebben. De
overige nalevingskosten bestaan zodoende uit de overige
kosten die beleggingsondernemingen moeten maken om te
kunnen voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen die het
wetsvoorstel stelt. Enkel kosten die voortvloeien uit het onderhavige wetsvoorstel zijn berekend. Indien beleggingsondernemingen het wetsvoorstel aangrijpen om verder te
gaan in hun service, controles van de bedrijfsprocessen of
aanpassingen van de systemen dan de MiFID voorschrijft,
dan kunnen de daaraan gerelateerde kosten niet worden
toegerekend aan dit wetsvoorstel en zijn deze niet meegenomen in de berekeningen.
Sommige kosten kunnen zowel in de categorie AL als de
categorie ONK vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval waar
een beleggingsonderneming aan bepaalde voorwaarden
dient te voldoen en de toezichthouder of cliënt eveneens
dient in te lichten dienaangaande. AL en ONK worden dan
apart verantwoord. Waar de MiFID geen nieuwe verplichting oplegt, omdat een verplichting reeds onderdeel uitmaakt van de huidige wetgeving of wanneer een verplichting in een soortgelijke of lichtere vorm bekend is wordt dit
eveneens vermeld in het navolgende. Per bepaling wordt
de normadressaat benoemd.
[tabel weggelaten. red.]
5.5. Kostenoverzicht
Hieronder volgt een tabel waarin de verplichtingen die in de
vorige paragraaf zijn beschreven worden geïdentificeerd
als administratieve lasten of overige nalevingskosten. De
kwantificering zal worden toegelicht in de volgende paragraaf.
[tabel weggelaten. red.]
5.6. Toelichting kosten
In deze paragraaf worden de kosten als genoemd in de vorige paragraaf per onderwerp nader toegelicht. Zoals gezegd zijn kosten voortkomend uit normen die reeds gelden
op basis van de Wft niet meegenomen in deze berekeningen, omdat alleen de financiële gevolgen van wijzigingen in
de regelgeving in kaart zijn gebracht.
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5.6.1. Vergunningplicht
Ook onder de MiFID geldt er een vergunningplicht voor het
verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten. Aan de voorwaarden die worden gesteld aan de vergunningverlening is inhoudelijk niets gewijzigd. De kosten die verband houden met de vergunning zijn
drieledig:
1.
2.
3.

eenmalige leges in verband met de vergunningverlening (ONK);
informatieverplichtingen richting de toezichthouder
(AL);
doorlopende toezichtskosten (ONK).

5.6.1.1. Leges
Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen dienen
reeds over een vergunning te beschikken op basis van artikel 2:96 Wft. Het voorgestelde overgangsrecht heeft tot gevolg dat beleggingsondernemingen die reeds over deze
vergunning beschikken geen nieuwe aanvraag hoeven in te
dienen na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Wanneer zij echter na dat moment beleggingsadvies willen geven, beleggingsdiensten willen verlenen ten aanzien van
«nieuwe» financiële instrumenten of een MTF willen gaan
exploiteren, zullen zij een uitbreiding van de vergunning
moeten aanvragen.
Een MTF wordt onder de huidige regelgeving aangemerkt
als een markt in financiële instrumenten in Nederland en
dient als zodanig een erkenning te hebben op basis van artikel 5:26 Wft. In het overgangsrecht wordt voorgesteld de
erkenning voor het houden van een markt in financiële instrumenten in Nederland na inwerkingtreding van deze wet
te beschouwen als een vergunning voor het houden van
een MTF of een gereglementeerde markt. De keuze wordt
overgelaten aan de houder. Er hoeft aldus geen nieuwe
vergunning te worden aangevraagd.
Banken die in het bezit zijn van een door de Nederlandsche
Bank verleende vergunning met hierin de bevoegdheid tot
het verlenen van beleggingsdiensten zijn uitgezonderd van
de vergunningsplicht. Ook verbonden agenten zijn vrijgesteld van deze plicht. Voor beleggingsadviseurs geldt momenteel al een vergunningsplicht op basis van artikel 2:75
Wft (voormalige Wet financiële dienstverlening). Deze bepaling zal voor beleggingsadviseurs niet langer van toepassing zijn. Middels de verruiming van de definitie «beleggingsdiensten» zal artikel 2:96 Wft ook van toepassing
worden op beleggingsadviseurs, zodat beleggingsadviseurs onderworpen zullen worden aan het regime van dit
wetsvoorstel een vergunning op grond van artikel 2:96 Wft
zullen moeten aanvragen.
De kosten voor een nieuwe vergunning bedragen naar
verwachting: € 13 00073
De kosten voor een uitbreiding van de vergunning bedragen naar verwachting: € 6 50074
5.6.1.2. Informatieverplichtingen richting toezichthouder
De verplichting voor beleggingsondernemingen opgeno73
74

Ingevolge de kosten vastellingsregeling 2006.
Ingevolge de kosten vastellingsregeling 2006.
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men in artikel 7 MiFID om de toezichthouder allerhande informatie te verstrekken teneinde een vergunning te verkrijgen, is reeds geregeld in de Wft in de artikelen 2:13 (banken die eveneens beleggingsdiensten verrichten), 2:99 (beleggingsondernemingen uitgezonderd banken) en 2:78 (beleggingsadviseurs). Beleggingsondernemingen die een
(uitbreiding van de) vergunning behoeven zullen derhalve
onderstaande kosten dienen te maken na inwerkingtreding
van onderhavig wetsvoorstel. Dit betreft beleggingsadviseurs die momenteel niet onder artikel 2:96 van de Wft vallen, zodat de hieronder genoemde administratieve lasten
en nalevingskosten enkel voor deze nieuwe beleggingsondernemingen gelden, zijnde ten hoogste 20. Hetzelfde geldt
voor de onderstaande normen.
Artikel 7, tweede lid, MiFID verplicht de beleggingsonderneming om allerlei informatie te verstrekken aan de AFM,
opdat de AFM kan verifiëren of de beleggingsonderneming
voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de vergunningverlening. Dit betreft onder meer informatie als genoemd in artikel 9 lid 1 (deskundigheidstoetsing op basis
van gegevens over werkervaring en opleiding alsmede betrouwbaarheidstoetsing van beleidsbepalers), 10 lid 1 (gekwalificeerde deelnemingen), en 13 (organisatorische eisen) van de MiFID. De administratieve lasten die hieruit
voortvloeien komen zowel voort uit de indiening van voornoemde gegevens bij de toezichthouder als uit het verzamelen van deze gegevens. De AFM zal bij de behandeling
van de vergunningaanvraag waar mogelijk gebruik maken
van informatie waar zij reeds over beschikt en van publieke
informatie, zoals informatie die af te leiden is uit jaarverslagen of verkrijgbaar is bij kamers van koophandel. Met betrekking tot de betrouwbaarheidstoetsing dient overigens
een apart vragenformulier ingevuld te worden, waarna de
toezichthouder een antecedentenonderzoek verricht. De
kosten die de AFM hiervoor in rekening brengt zijn € 750.
Daarenboven kost de deskundigheidstoetsing door de AFM
€ 1 150 (ingevolge de kosten vaststellingsregeling 2006 op
basis van de Wte-criteria). Ook moeten beleggingsondernemingen materiële wijzigingen van voornoemde voorwaarden doorgeven aan de toezichthouder (artikel 16 lid 2
MiFID), en meer in het bijzonder bepaalde gegevens doorgeven ten aanzien van wijzigingen in het bestuur (artikel 9
lid 2 MiFID) en/of een (voorgenomen) wijziging in de (omvang van de) gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming (artikel 10 lid 3 en 5 MiFID). In hoeverre
deze verplichting tot kosten leidt, hangt uiteraard af van de
dynamiek in voornoemde aspecten. De administratieve lasten voor een kleine tot middelgrote onderneming bedragen
naar schatting € 76 000 (40 manuren * € 95 * 20) voor het
aanvragen van een nieuwe vergunning en maximaal € 285
000 (20 manuren * € 95 * 150) voor het aanvragen van een
uitbreiding van de vergunning.
5.6.1.3. Doorlopende toezichtkosten
De kosten van het toezicht worden in beginsel omgeslagen
over alle onder toezicht staande entiteiten middels een
jaarlijkse heffing te betalen aan de AFM (en in voorkomende gevallen eveneens DNB). Deze heffing bestaat voor ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen uit een vast
en variabel deel, afhankelijk van het aantal klanten en/of
balanstotaal etc. Houders van markten in financiële instru-

© R.E. Batten januari 2020

menten betalen geen vast bedrag maar alleen een variabel
deel dat is gerelateerd aan het aantal gerealiseerde effectentransacties op het platform.
Deze uitgangspunten bij de berekening van de heffing zullen naar aanleiding van dit wetsvoorstel opnieuw moeten
worden bezien. Er zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden in hoeverre een differentiatie van de heffing aan de
hand van de door de beleggingsonderneming verrichte
diensten of activiteiten tot de mogelijkheden behoort. Gezien de onbekendheid met de nieuwe uitgangspunten worden de doorlopende kosten van het toezicht hier niet nader
gekwantificeerd.
5.6.2. Bedrijfsvoering
In paragraaf 5.6.1 zijn alleen de kosten die voortvloeien uit
de verplichting tot het verstrekken van informatie over de
bedrijfsvoering aan de toezichthouder in het kader van de
vergunningverlening in kaart gebracht. De kosten van implementatie van de voorgeschreven bedrijfsvoering waren
daarbij nog niet meegenomen, maar worden hierna verantwoord.
De hoofdnormen met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn
opgenomen in artikel 13 van de MiFID. Deze regels zullen
op wetsniveau worden geïmplementeerd en brengen geen
nieuwe administratieve lasten en nalevingskosten met zich,
omdat in de Wft al soortgelijke normen waren opgenomen.
De administratieve lasten en de nalevingskosten worden
vooral veroorzaakt door de uitwerking van de hoofdnormen
in lagere regelgeving. Verwacht wordt dat de uitwerking
van de hoofdnormen in lagere regelgeving vooral codificatie zal betreffen van reeds gangbare organisatiestructuren
en -processen.
Voor beleggingsondernemingen die voor het eerst een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten aanvragen zijn echter alle organisatorische eisen nieuw. Voor een
nieuwe kleine beleggingsonderneming, waaronder beleggingsadviseurs veelal geschaard kunnen worden, zullen de
kosten naar verwachting ten hoogste € 10 200 zijn. Beleggingsadviseurs die thans beschikken over een vergunning
op grond van artikel 4:75 Wft verdienen hier bijzondere
aandacht. Er vanuit gaande dat bestaande beleggingsadviseurs eenmalig zodanige aanpassingen in de bedrijfsvoering moeten doen dat de kosten voor hen maximaal de helft
bedragen van de initiële kosten, bedragen deze nalevingskosten 0.9 miljoen euro (20 [«nieuwe» beleggingsadviseurs] * € 10 200 + 150 * € 5 100).
Voor bestaande beleggingsondernemingen zijn onderstaande nieuwe normen relevant voor de kostenberekening. Artikel 13 MiFID verplicht ondernemingen om afdoende gedragsregels en procedures op te stellen met het oog
op een integere bedrijfsvoering en afdoende risicobeheersing. De regels omtrent de organisatie, compliance, interne
controle en verantwoordelijkheid van de hoogste leiding
zoals opgenomen in de uitvoeringsrichtlijn MiFID gaan verder dan de huidige regels. Ter implementatie zullen gedragsregels en procedures met betrekking tot deze onderwerpen moeten worden vastgesteld.
Daarnaast worden in de artikelen 11 en 12 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID regels gesteld aan persoonlijke transacties. De beleggingsonderneming dient ook beleid vast te
leggen met betrekking tot belangenconflicten (artikelen 21
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tot en met 23 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID). Ten aanzien van de scheiding van de functies van interne controle,
risicobeheer en compliance hangen de nalevingskosten in
grote mate af van de grootte en risicoanalyse van de betreffende onderneming. Dit heeft de Europese Commissie
onderkend, en daarom kan van de verplichting tot functiescheiding worden afgeweken ingeval de gevolgen van deze
verplichting niet in verhouding zouden staan tot het beoogde doel. Wanneer door de AFM tot ontheffing van de verplichting tot functiescheiding zou worden besloten, vermindert dit de extra nalevingskosten. Een dergelijke functiescheiding is overigens al vaak aanwezig bij de grotere ondernemingen. Met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden zullen nadere regels worden gesteld omtrent
het toezicht op en de beoordeling van de dienstverlener
(artikelen 14 en 15 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID).
De verantwoordelijkheid voor de nakoming van de regels in
de MiFID wordt op grond van artikel 9 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID bij de hoogste leiding gelegd. De hoogste
leiding van een beleggingsonderneming dient jaarlijks rapporten te ontvangen over aangelegenheden met betrekking
tot compliance en interne controle. Periodiek zullen de regels en procedures met betrekking tot eerdergenoemde
onderwerpen dienen te worden geëvalueerd. Dit levert
structurele nalevingskosten op. Tenslotte wordt in artikel
13, zevende lid van de MiFID de mogelijkheid geboden om
met instemming van de cliënt financiële instrumenten van
de cliënt te gebruiken voor eigen rekening van de beleggingsonderneming. In de huidige wetgeving is dit in Nederland ook al mogelijk met instemming van de van de cliënt.
Deze bepaling brengt daarom geen nieuwe kosten met zich
mee.
Ook al sluiten deze bepalingen grotendeels aan bij de praktijk, bestaande procedures zullen geëvalueerd en eventueel
aangepast dienen te worden. Dit geldt met name voor de
regelingen omtrent belangenconflicten en uitbesteding. Bovendien zal het personeel ingelicht en eventueel getraind
moeten worden ten aanzien van de veranderingen. In berekeningen van marktpartijen zijn deze kosten opgenomen
onder de post bedrijfsvoering. Deze trainingen hebben echter eveneens betrekking op andere aspecten uit het wetsvoorstel zoals het ken-uw-cliënt beginsel. Gemiddeld zal dit
een kleine beleggingsonderneming € 10 000 kosten, een
middelgrote € 100 000, en een grote 2 miljoen euro. De
eenmalig nalevingskosten in verband met de bedrijfsvoering bedragen zodoende 37,7 miljoen euro (350*
10000+242*100 000+5*2000 000). De structurele nalevingskosten, bestaande uit de periodieke evaluatie, rapportageen aanpassingsverplichtingen worden geschat op 5%
van de initiële kosten zijnde 1.8 miljoen euro.
5.6.3. Gedragsregels
Onderstaande is geen uitputtende opsomming van gedragsregels, maar beschrijft enkel de gedragsregels die
nog niet (in deze vorm) bestaan in het huidige recht en bovendien kosten tot gevolg zullen hebben.
Categorisatie cliënten en ken-uw-cliënt-verplichting De kosten ten aanzien van de ken-uw-cliënt verplichting zijn onder
meer afhankelijk van het aantal en soort cliënten van een
beleggingsonderneming. Niet-professionele beleggers worden uitgebreider beschermd dan professionele beleggers.
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De beleggingsonderneming zal moeten nagaan in hoeverre
de kwalificatie van het huidige cliëntenbestand overeenstemt met de indeling die voortkomt uit het onderhavige
wetsvoorstel. Er dient te worden nagegaan welke cliënten
kunnen worden behandeld als in aanmerking komende tegenpartij, professionele belegger of niet-professionele belegger. De cliënten die onder de definitie van professionele
belegger vallen, zullen in het algemeen voor bepaalde
diensten kunnen worden behandeld als in aanmerking komende tegenpartij. De definitie van professionele belegger
wijkt in lichte mate af van de definitie van professionele belegger in de huidige Wft. Bovendien mogen bestaande professionele beleggers onder voorwaarden als zodanig gekwalificeerd blijven worden. Niet iedere beleggingsonderneming zal haar cliëntenbestand hoeven doorlopen of haar
systemen en procedures hoeven aanpassen. Immers niet
iedere beleggingonderneming richt zich op meerdere categorieën beleggers.
Cliënten kunnen op verzoek tussen de verschillende categorieën wisselen per specifieke of soort transactie of
dienst, dan wel vragen om permanent van een hoger beschermingsniveau te kunnen genieten, zodat de indeling
van een cliënt in een bepaalde categorie niet als een vast
gegeven kan worden beschouwd. Systemen die een dergelijke keuze faciliteren zijn evenwel kostbaar. Ter beperking
van de lasten kunnen beleggingsondernemingen vooraf
aangeven dat ze een verzoek tot een incidentele of permanente wijziging van een categorie-indeling met een lagere
bescherming niet zullen honoreren. Beleggingsondernemingen kunnen bovendien op grond van artikel 28, derde
lid, van de uitvoeringsrichtlijn MiFID cliënten op eigen initiatief in een andere categorie met een hoger beschermingsniveau indelen, met als gevolg dat alle cliënten als nietprofessionele beleggers gekwalificeerd zouden kunnen worden.
De ken-uw-cliënt verplichting bestaat reeds. Welke toets
van toepassing is (geschiktheid of passendheid), varieert
per type beleggingsdienst, maar de wijze van het doorlopen
van het proces verschilt niet van die onder het huidige recht
(Wft). Op de verschillen in de diepgang van de toetsing
tussen Wft en de Wft na de implementatie van de MiFID
wordt hieronder nog ingegaan. Professionele beleggers
worden echter niet meer uitgezonderd van de toets. De beleggingsonderneming mag bij de uitvoering van de toets
wel van enige vooronderstellingen uitgaan ten aanzien van
de eigenschappen van deze groep. Deze veronderstellingen gaan niet op bij dienstverlening aan een nietprofessionele cliënt die op eigen verzoek als professionele
belegger wordt aangemerkt. Een beleggingsonderneming
is niet verplicht om op een dergelijk verzoek van een cliënt
in te gaan. Indien een beleggingsonderneming het verzoek
inwilligt zal deze in zijn bejegening van professionele cliënten dus een onderscheid moeten maken. Dit brengt extra
nalevingskosten met zich.
Om de toets te kunnen uitvoeren dient de beleggingsonderneming te beschikken over allerlei informatie over de
cliënt. De uitvoeringsrichtlijn MiFID regelt gedetailleerder
dan het geval is in de huidige regelgeving welke informatie
dit betreft. De ken-uw-cliënt verplichting gaat niet op bij het
ontvangen, doorgeven of uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten voor in aanmerking komen-
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de tegenpartijen. Indien een beleggingsonderneming bestaande professionele cliënten in deze categorie kan plaatsen of nieuwe in aanmerking komende tegenpartijen als
cliënten aantrekt zullen de lasten die voortkomen uit de
ken-uwcliënt verplichting lager zijn. De plicht om verkregen
gegevens te bewaren geldt ook nu al. De waarschuwingsverplichtingen – ingeval de cliënt geen of onvoldoende informatie verstrekt of ingeval van ongeschiktheid van een
product of dienst bij het verrichten van een beleggingsdienst anders dan advies en/of vermogensbeheer – zijn
ook bestaand recht.
Kosten: de beleggingsonderneming zal interne procedures
moeten vaststellen ten aanzien van de categorie-indeling
en de geschiktheids-en passendheidstoets alsook de vragenformulieren voor nieuwe cliënten dienen aan te passen,
hetgeen gemiddeld genomen resulteert in eenmalig bedrag
aan nalevingskosten van € 2,2 miljoen (40 * € 95,00 uurtarief * 597). Ten behoeve van een goede categorisatie zal
het huidige cliëntenbestand doorlopen moeten worden en
eventueel informatie bij de cliënt opgevraagd dienen te
worden. Er zijn in Nederland circa 3,5 miljoen effectenrekeningen; ondanks doublures wordt uitgegaan van een aantal
cliënten van 3,5 miljoen waardoor de schatting eerder aan
de ruime kant zal zitten. De verificatie zal gemiddeld 5 minuten per cliënt in beslag nemen (de ene cliënt zal niet
meer dan 1 minuut kosten, terwijl een andere cliënt meer
tijd vergt), zodat de totale administratieve lasten 23,3 miljoen euro bedragen (1/12 * € 80 * 3,5 miljoen). Daarnaast
dienen zowel bestaande als toekomstige cliënten op de
hoogte te worden gesteld van de categorie-indeling, de bijbehorende behandeling, en eventuele wijzigingen hiervan.
Eventuele portokosten bedragen 2,8 miljoen euro (€ 0,8 *
3,5 miljoen).
Bovendien zullen de systemen aangepast dienen te worden in verband met de hierboven genoemde verplichtingen.
Zoals hierboven reeds omschreven, kunnen beleggingsondernemingen er echter ook voor kiezen om al hun cliënten
de hoogste bescherming te bieden, hetgeen de kleine beleggingsondernemingen waarschijnlijk zullen gaan doen.
De systeemaanpassingen worden voor kleinere tot middelgrote beleggingsondernemingen op € 25 000 geschat en
voor grote beleggingsondernemingen op 2 miljoen euro,
zodat de totale nalevingskosten op dit punt 24,8 miljoen euro bedragen (25 000 * 592 + 2 miljoen * 5). Hierbij zij aangetekend dat de opleidingskosten voor personeel reeds
verdisconteerd zijn in de trainingskosten met betrekking tot
de bedrijfsvoering.
Best execution
Er zullen eenmalige nalevingskosten moeten worden gemaakt voor het opstellen van een orderuitvoeringsbeleid,
welke 8,5 miljoen euro (150 manuren * € 95 * 597) zullen
bedragen voor alle beleggingsondernemingen gezamenlijk.
Ook zullen kosten zijn verbonden aan de aanschaf of de
aanpassing van een systeem dat gegevens kan verkrijgen
van meerdere handelsplatformen, dat deze gegevens kan
verwerken en dat het proces van de keuze van plaats van
uitvoering van een order kan ondersteunen. Daarbij kan
gebruik gemaakt worden van een zogenaamde smart router. Deze technologie om de orderstroom te leiden zoals
vastgelegd in het orderuitvoeringsbeleid is reeds beschik-
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baar in de markt. De dataaanlevering van de diverse handelsplatformen zal waarschijnlijk uitbesteed worden, zoals
momenteel ook geschiedt. Gevestigde dataleveranciers
zullen waarschijnlijk de bied-en laatprijzen en transactieprijzen van de verschillende handelsplatformen geïntegreerd of via een geconsolideerd orderboek aanbieden.
Deze data-aanlevering en orderrouting zullen per jaar (afschrijvingen van systemen verdisconteerd) in totaal circa €
3,5 – 7 miljoen bedragen (€ 0,05 – € 0,10 per transactie *
70 miljoen transacties).
Om te kunnen aantonen dat conform het orderuitvoeringsbeleid is gehandeld, zou voorgaande bijvoorbeeld opgeslagen kunnen worden dan wel opgevraagd kunnen worden
bij informatieleveranciers. Het is aannemelijk dat beleggingsondernemingen zullen kiezen voor het laatste. Vanwege de onbekendheid met de tarieven die deze aanbieders in rekening zullen gaan brengen, betreft de berekening een zeer globale schatting. Ervan uitgaande dat over
niet meer dan 1% van de transacties informatie nadere uitleg behoeft, de betreffende medewerker niet meer dan 5
minuten met het informatieverzoek bezig is, en de dataleverancier een arief van € 5 per opvraag in rekening brengt,
komen de totale administratieve lasten op 9 miljoen euro
([1/12 * € 95 + € 5,00] * 0,7 miljoen transacties). De beleggingsonderneming dient bovendien toezicht te houden op
de doeltreffendheid van haar regelingen, onder andere als
er zich een wezenlijke wijziging in de mogelijkheden van
best execution voordoet. Deze kosten kunnen niet gekwantificeerd worden gelet op de onzekerheid van (de frequentie
van) intrede van wezenlijke wijzigingen in de mogelijkheden
tot best execution. De verplichting tot het opstellen van
procedures om een onmiddellijke, billijke en vlotte uitvoering van orders van cliënten te garanderen, is reeds in andere bewoordingen gereguleerd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zij het minder
uitgebreid.
Cliënten dienen geïnformeerd te worden over het orderuitvoeringsbeleid, en hun instemming hiervoor te geven. Het
is aannemelijk dat deze informatie gelijktijdig met de informatie inzake de categorie-indeling en de bijbehorende behandeling zal worden verstrekt. Daaruit volgt dat deze informatieverplichting geen extra lasten met zich mee brengt.
De instemming zou voor nieuwe cliënten middels de cliëntenovereenkomst geregeld kunnen worden, echter stilzwijgen van de cliënt na verkrijging van het orderuitvoeringsbeleid kan eveneens als afdoende worden aangemerkt mocht
het beleid dit bepalen (zie artikelsgewijze toelichting), hetgeen een oplossing zou kunnen bieden voor bestaande clienten. Wezenlijke wijzigingen in het orderuitvoeringsbeleid
dienen gemeld te worden aan de cliënten. Uitvoering van
een order buiten een gereglementeerde markt of een MTF
mag pas na toestemming van de cliënt. De kosten van
voorgaande verplichtingen zijn moeilijk te berekenen gezien de directe relatie met de frequentie van dergelijke situaties.
Overig
Het vereiste om een cliëntendossier aan te leggen zal in de
praktijk reeds worden nageleefd en zodoende geen extra
lasten met zich meebrengen. De verplichting tot informatieverstrekking aan de cliënt over uiteenlopende zaken zowel
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voorafgaand als tijdens de overeenkomst bestaat nu ook al
ten dele. Het betreft dan onder andere de categorieindeling met bijbehorende behandeling (zie hiervoor), algemene informatie over de beleggingsonderneming en
eventueel informatie omtrent bepaalde diensten en/of producten. Ook dient de cliënt verslagen te krijgen ten aanzien
van verrichte beleggingsdiensten. De Wft bevat bepalingen
van soortgelijke strekking, maar heeft dit minder vergaand
uitgewerkt in lagere regelgeving. Hierover is meer informatie opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
De informatie behoeft niet gelijktijdig verstrekt te worden,
en kan bovendien in gestandaardiseerde vorm verstrekt
worden – eventueel per type cliënt en/of product – voor zover het algemene informatie betreft in plaats van informatie
toegesneden op de cliënt. De informatieverstrekking zal
veelal geautomatiseerd geschieden. Informatie die betrekking heeft op alle of meerdere cliënten kan – waar de wet
dit toelaat-verspreid worden via massa mailing of op de
website geplaatst worden. De beleggingsonderneming zal
hiertoe haar informatie-en voorlichtingsmateriaal alsmede
de rapportages naar de cliënten eenmalig dienen te verifieren op conformiteit met onderhavig wetsvoorstel. Voor
kleine ondernemingen zal dit gemiddeld 40 uur in beslag
nemen, voor middelgrote ondernemingen 60 uur en voor
grote 160 uur, waardoor deze administratieve lasten eenmalig € 2 785 400 zullen bedragen (40 * € 95*350+60* € 95
* 242 + 160 * € 95 * 5).
De informatieverplichtingen, categorie-indeling en geschiktheids-en passendheidstoets betreffen uitgebreidere
verplichtingen voor de beleggingsondernemingen dan de
huidige. Zodoende zijn beleggingsondernemingen doorlopend meer kosten kwijt om te kunnen voldoen aan de gedragsregels als bepaald in onderhavig wetsvoorstel. Op
basis van marktgegevens wordt uitgegaan van 5 – 10%
van de initiële kosten, zodat de doorlopende administratieve lasten ten hoogste 2,6 miljoen euro en de doorlopende
overige nalevingskosten ten hoogste 1 miljoen euro bedragen.
5.6.4. Bewaarplichten
De bewaarplichten uit de MiFID worden reeds verplicht gesteld in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, maar ook op basis van artikel 52 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Voornoemde Nadere
Regeling omvat normen voor een order-en transactieadministratie, alsook bewaarplichten voor gegevens over diensten en dergelijke. Eventuele uitbreidingen van de opslagcapaciteit zijn zodoende niet nodig. Dit kan evenwel anders
liggen voor de verplichtingen voortvloeiend uit best execution. Deze kosten zijn echter al berekend in de betreffende
paragraaf.
5.6.5. Rapportageverplichtingen transacties
De beleggingsondernemingen dienen ofwel een systeem
aan te schaffen om aan de toezichthouder te kunnen rapporteren over uitgevoerde transacties ofwel de rapportageverplichting uit te besteden aan een derde partij als bijvoorbeeld het handelsplatform waarop de transactie is uitgevoerd, de broker, of een andere beleggingsonderneming.
Er vindt overleg plaats tussen de AFM en marktpartijen opdat de kosten ten aanzien van de rapportagelevering zo
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laag mogelijk worden gehouden. De verwachting is dat deze verplichting circa € 0.02 – 0,05 per transactie zal gaan
kosten, ongeacht de wijze van uitvoering (zelf of uitbesteding), waardoor deze verplichting ongeveer € 1,4 – 3,5 miljoen per jaar zal bedragen (0,02/ 0,05* 70 miljoen transacties per jaar).
5.6.6. Transparantieverplichtingen
Transparantieverplichtingen voor en na de handel gelden
reeds voor de gereglementeerde markt, zodat zij de handelssystemen en regels al heeft om hieraan te voldoen.
Andere of nieuwe handelsplatformen zullen systemen en
interne procedures moeten aanschaffen of aanpassen om
te kunnen voldoen aan de vereisten. Eventueel kan voldaan worden aan de openbaarmakingverplichting via de
systemen van de gereglementeerde markt (in Nederland:
Euronext), mocht dit aangeboden worden, hetgeen waarschijnlijk een goedkopere optie zal zijn dan het bouwen,
testen (eenmalige kosten) en gebruik van eigen systemen.
De onderneming hoeft dan in ieder geval niet bovengenoemde eenmalige investeringen te doen.
De openbaarmaking van de voorgeschreven informatie
mag echter tegen redelijke commerciële voorwaarden geschieden. Ervan uitgaande dat data-aanbieders dergelijke
informatie van ieder handelsplatform zullen willen aanbieden, zullen voornoemde gegevens hoogstwaarschijnlijk aan
hen verkocht kunnen worden, zodat mogelijke investeringen op deze wijze terugverdiend kunnen worden. Zodoende worden de administratieve lasten nihil. Gezien de concurrentie tussen deze dataleveranciers is het overigens niet
waarschijnlijk dat dit zal leiden tot een toename van de prijs
die de dataleveranciers berekenen voor de gegevensverstrekking aan beleggingondernemingen (en indirect de client).
5.6.7. Handelsplatformen
Een exploitant van een MTF dient als beleggingsonderneming aan de vergunningvereisten van paragraaf 5.6.1. te
voldoen; deze kosten zijn derhalve al meegerekend. Een
beleggingsonderneming die SI wil gaan aanbieden dient
dat bij de toezichthouder te melden. Bij die melding hoeft
geen informatie verschaft te worden aan de AFM. Deze
kosten veroorzaken zodoende geen toename van de vergunningskosten als omschreven in paragraaf 5.6.1.
De gereglementeerde markt wordt op een andere wijze gereguleerd dan een MTF of beleggingsonderneming met SI,
omdat de gereglementeerde markt geen beleggingsonderneming is. Momenteel wordt de gereglementeerde markt
genormeerd via de beurserkenning. Een deel van de voorwaarden die zijn gesteld aan de beurserkenning wordt gecodificeerd door onderhavig wetsvoorstel, waaronder het
deskundigheids-en betrouwbaarheidsvereiste van de dagelijkse (mede) beleidsbepalers en het risicobeheer. Voor
(bestaande) gereglementeerde markten is de verandering
dan ook tamelijk klein.
Dat handelsplatformen bovendien onderworpen zijn aan
bovengenoemde transparantieverplichtingen en dat daar
geen kosten uit voortkomen is reeds uitgelegd in paragraaf
5.6.6. Daarnaast dienen de handelsplatformen procedures
en regelingen op te stellen dan wel aan te passen ten aanzien van onder meer de toegang tot de faciliteiten of toela-
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ting van financiële instrumenten. Daarnaast worden bestaande houders van markten in financiële instrumenten
die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een MTF
gaan exploiteren onderworpen aan een aantal eisen met
betrekking tot de bedrijfsvoering. De kosten van het opzetten van een geheel nieuw platform (IT etc.) zijn uiterst
moeilijk in te schatten. Nu het bovendien geen administratieve lasten betreft, en ook een keuze en «opportunity» is
om een handelsplatform te starten, worden deze kosten
niet berekend. De gevolgen voor bestaande houders van
markten in financiële instrumenten worden geschat op 0,2
miljoen euro (1000 * 95 * 2)
5.7. Gevolgen voor de consument
Het is de verwachting dat de consument positieve invloeden zal ondervinden van de MiFID: cliënten worden uitgebreider beschermd dan momenteel het geval is, en bovendien is de mogelijkheid om te verzoeken om een hoger of
lager beschermingsniveau gecreëerd. Het ontstaan van
meerdere handelsplatformen kan de transactiekosten doen
verlagen – de gereglementeerde markt heeft haar tarieven
reeds verlaagd – zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een financieel instrument voor de beste prijs te kopen of verkopen door de inspanningsverplichting van beleggingsondernemingen dienaangaande. De transparantieverplichtingen geven de consument bovendien meer mogelijkheden om op handelsinformatie gefundeerde beleggingsbeslissingen te nemen, waardoor de verschillende
marktparticipanten op meer gelijkwaardige voet zullen kunnen handelen. Ook kunnen cliënten via een buitenlandse
EU-beleggingsonderneming handelen met behoud van dezelfde bescherming. Deze concurrentie zou eveneens kunnen leiden tot een verlaging van de tarieven voor het verrichten van beleggingsdiensten. Daarentegen moet de beleggingsonderneming wel meer informatie vragen van haar
cliënten om de geschiktheids-of passenheidtoets te kunnen
uitvoeren. De consument zal hier hoogstens 10 minuten extra tijd aan besteden. Deze tijdsbesteding geldt niet als een
administratieve last voor de burger. Immers rust op de burger geen wettelijke verplichting om de informatie te verstrekken aan de beleggingsonderneming die deze nodig
heeft om haar aanbod aan diensten te kunnen matchen
met het profiel van de cliënt. Bovendien komt uit de contractuele relatie tussen de professionele adviseur en de
consument (waarvan de inhoud mede wordt bepaald door
de voorwaarden die zijn verankerd in het Burgerlijk Wetboek, onderliggende jurisprudentie en de algemene en/of
bijzondere contractvoorwaarden) reeds een algemene privaatrechtelijke zorgplicht voort die het opvragen van de
voorgeschreven informatie nodig maakt. Ten behoeve van
de controle van de kwaliteit van dienstverlening bewerkstelligt dit wetsvoorstel slechts dat er publiekrechtelijk toezicht
mogelijk is op het opvragen van deze informatie door de
beleggingsonderneming.
5.8. Gevolgen voor de marktwerking en de structuur
van markt
Een van de doelen van de MiFID is het toegankelijker maken van de Europese markt voor nieuwe deelnemers en
nieuwe diensten met marktconcurrentie en -efficiëntie als
gevolg. De MiFID biedt nieuwe mogelijkheden om handels-
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platformen op te zetten, vergemakkelijkt het grensoverschrijdend opereren, en biedt kansen voor nieuwe partijen
om datalevering, transactiemeldingen, en software en andere informatietechnologie aan te gaan bieden. Gedragsregels worden geharmoniseerd, waardoor consumenten
meer aanbod krijgen in beleggingsondernemingen en producten alsmede een gelijkwaardig en hoog beschermingsniveau zullen genieten in de gehele EU. Deze stap in de
vervolmaking van de interne markt bewerkstelligt bovendien een betere allocatie van kapitaal met als mogelijk gevolg dat het goedkoper wordt om kapitaal aan te trekken
voor (startende) ondernemingen.
Kleinere ondernemingen zullen veelal niet grensoverschrijdend opereren, en zodoende in mindere mate profiteren
van de baten die het onderhavige wetsvoorstel met zich
meebrengt. Voor dergelijke ondernemingen zijn de kosten
aanzienlijk. In tegenstelling tot grote ondernemingen kunnen zij doorgaans minder snel profiteren van schaalvoordelen. Desondanks wordt niet verwacht dat door dit wetsvoorstel de positie van de grotere ondernemingen wordt versterkt ten kosten van de kleine ondernemingen. Kleinere
beleggingsondernemingen zullen mogelijkerwijs meer activiteiten gaan uitbesteden, zich gaan toeleggen op specifieke diensten, activiteiten en/of producten, dan wel gaan fuseren. Verticale organisaties zullen plaats kunnen gaan
maken voor horizontale. Eerder werd al opgemerkt dat voor
(doorgaans zeer kleine) tussenpersonen die diensten verlenen in verband met effectenhypotheken en in dat kader
ook beleggingsdiensten verrichten, vanwege de impact die
een onverkorte toepassing van alle MiFID-regels op deze
ondernemingen zou hebben, een op hen toegesneden nationaal regime zal worden ontworpen.
Beleggingsondernemingen die hun diensten en of activiteiten in meerdere lidstaten verrichten, zullen daarentegen
gebaat zijn bij dit voorstel vanwege de mogelijkheden die
het Europese paspoort biedt en de verbetering van de werking daarvan vanwege het harmoniseren van de (gedrags)bepalingen.
5.9 Toetsing door ACTAL
Op basis van het consultatiedocument dat in verband met
de gevolgen van het bedrijfsleven van dit wetsvoorstel op
19 februari 2007 aan het Adviescollege administratieve lasten is voorgelegd heeft het college ten aanzien van de kwalificering en de kwantificering van deze lasten het volgende
geconcludeerd.
– de administratieve lasten zijn in de toelichting zowel
kwantitatief als kwalitatief in beeld gebracht;
– de administratieve lasten voor de burgers als gevolg
van dit wetsvoorstel zijn nihil;
– uit de thans voorliggende berekeningen blijkt dat de
administratieve lasten voor het bedrijfsleven structureel zullen toenemen met maximaal € 14,9 mln. per
jaar. De incidentele administratieve lasten voor het
bedrijfsleven zijn berekend op € 20,82 mln.
– het adviescollege stelt daarbij vast dat het wetsvoorstel niet bijdraagt aan de kabinetsdoelstelling om de
administratieve lasten nog eens met 25% te verminderen. Het college adviseert daarom de stijging van de
administratieve lasten voor het bedrijfsleven te compenseren.
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ACTAL komt vervolgens tot het eindoordeel dat zij adviseert het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het vorenstaande (de opmerking ten aanzien van de reductiedoelstelling van het kabinet) is rekening gehouden.
Met de AL-gevolgen van het wetsvoorstel zal rekening
worden gehouden bij de uitwerking van het streven van de
regeling om ook in de lopende kabinetsperiode de administratieve lasten van bedrijven met 25% te verminderen.
5.10 Reactie marktpartijen op consultatie gevolgen
voor het bedrijfsleven
Ook marktpartijen hebben het consultatiedocument aangegrepen om een reactie te geven op de kwalificering en
kwantificering van de gevolgen van het wetsvoorstel voor
het bedrijfsleven. Naar aanleiding van deze reacties is een
aantal wijzigingen aangebracht in de aannames bij de berekeningen.
De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op de vaststelling van het uurtarief waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd. Als basistarief voor de berekening wordt thans gerekend met een (gemiddeld) uurloon van € 95 i.p.v. € 60
eerder. Daarnaast zijn enkele kleinere aanpassingen gedaan. Zo is het aantal uren voor best execution beleid verhoogd naar 150 gemiddeld per onderneming en zijn de portokosten inzake de ken-uwcliënt verplichting verhoogd naar
€ 0,8. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de hierboven weergegeven totalen aanmerkelijk hoger zijn dan de
berekeningen op basis waarvan ACTAL heeft geadviseerd.
ACTAL is over de aanpassingen en gevolgen daarvan voor
de totalen geïnformeerd.
6. Bepalingen van de MiFID die niet tot wijziging van de
Wft leiden
Artikel 5
Artikel 5, eerste lid, van de MiFID bepaalt dat voor het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten of activiteiten vooraf een vergunning moet zijn verleend. Op
grond van artikel 2:96 van de wet is het verboden om zonder vergunning van de AFM beleggingsdiensten of activiteiten te verrichten. Dit betekent dat het vergunningsvereiste van artikel 5, eerste lid, van de MiFID in artikel
2:96 van de wet is opgenomen. In artikel 5, tweede lid, van
de MiFID is een bijzondere regeling opgenomen voor de
vergunningverlening aan een marktexploitant die tevens
een MTF wenst te exploiteren. Aangezien de exploitatie
van een MTF een beleggingsactiviteit is, dient de marktexploitant voor de exploitatie van een nieuwe MTF over een
vergunning te beschikken. De marktexploitant kwalificeert
als beleggingsonderneming omdat hij een MTF exploiteert
en is op grond van artikel 2:96 van de wet gehouden over
een vergunning te beschikken. De vergunningplicht kan
ook worden afgeleid uit de omstandigheid dat artikel 5,
tweede lid, van de MiFID bepaalt dat vooraf moet worden
vastgesteld dat de marktexploitant de voorwaarden voor
vergunningverlening naleeft. Deze zienswijze wordt tevens
ondersteund door het bepaalde in artikel 9, eerste lid,
tweede alinea, van de MiFID waarin expliciet wordt gewezen op de marktexploitant die een vergunning tot exploitatie
van een MTF aanvraagt. Dit betekent dat een marktexploi-
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tant – die over een vergunning als bedoeld in artikel 5:26,
eerste lid, beschikt – en die tevens een nieuwe MTF wil
gaan exploiteren daarvoor een aparte vergunning voor de
exploitatie van een MTF zal moeten aanvragen. Bij de beoordeling of de marktexploitant aan de vergunningseisen
voor de exploitatie van een MTF voldoet, dient de AFM zoveel mogelijk rekening te houden 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.
Voor bestaande systemen die als MTF kwalificeren wordt
gebruik gemaakt van de overgangsbepaling opgenomen in
artikel 71, vijfde lid, van MiFID. Op grond van het overgangsrecht verkrijgt een marktexploitant van rechtswege
een vergunning voor de exploitatie van bestaande systemen die onder de definitie van een MTF kunnen worden
gebracht. Dit zal worden bewerkstelligd door het «verhangen» van de erkenning voor bestaande markten in financiele instrumenten. Dit betekent dat de marktexploitant geen
nieuwe vergunning behoeft aan te vragen. Hij verkrijgt van
rechtswege – naast de vergunning voor het exploiteren en
beheren van een gereglementeerde markt – tevens een
aparte vergunning voor het exploiteren van een MTF.
Artikel 5, tweede lid, van de MiFID bepaalt dat in het kader
van de vergunningverlening de artikelen 11 en 15 van de
richtlijn niet van toepassing zijn. De uitzondering op het bepaalde in artikel 11 is verwerkt in artikel 3:258, eerste lid,
onderdeel b. De uitzondering voor artikel 15 van de MiFID
noodzaakt niet tot aanpassing van de wet. Dit artikel regelt
met name bevoegdheden van de Europese Commissie.
Het eerste lid van artikel 15 van de MiFID betreft weliswaar
een verplichting voor de lidstaten maar is niet relevant omdat artikel 5, tweede lid, geen betrekking heeft op het exploiteren van een MTF in een derde land. Artikel 5, derde
lid, van de MiFID verplicht de lidstaten om een register van
alle beleggingsondernemingen aan te houden. Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 1:107 van de wet. Op
grond van dit artikel worden alle financiële ondernemingen
waaraan een vergunning is verleend – en dus ook beleggingsondernemingen – geregistreerd. De AFM is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het register zodat duidelijk is vanaf welk tijdstip welke activiteiten door de
ingeschreven financiële onderneming mogen worden verricht. Uit het register kan worden opgemaakt welke activiteiten de beleggingsonderneming mag verrichten. Artikel 5,
vierde lid, van de MiFID stelt eisen aan de plaats waar het
hoofdkantoor van de beleggingsonderneming zich moet
bevinden. Indien de beleggingsonderneming een rechtspersoon is, dient zij haar hoofdkantoor te hebben in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft. Indien zij geen
rechtspersoon is, of wel een rechtspersoon is maar overeenkomstig haar nationale wetgeving geen statutaire zetel
heeft, dient zij haar hoofdkantoor te hebben in de lidstaat
waar zij haar activiteiten feitelijk ontplooit. Dit vereiste komt
wat inhoud betreft overeen met het bepaalde in artikel 3,
tweede lid, van de richtlijn beleggingsdiensten en is reeds
opgenomen in artikel 4:84 van de wet. Op grond van artikel
2:99, eerste lid, onderdeel d, van de wet vormt dit vereiste
een vergunningsvoorwaarde voor het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten. Dit betekent
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dat artikel 5, vierde lid, reeds is opgenomen in de artikelen
2:99, eerste lid, onderdeel d, en 4:84 van de wet en dat de
wet op dat punt geen aanpassing behoeft.
In artikel 5, vijfde lid, wordt de mogelijkheid geboden dat de
AFM in het kader van de vergunningverlening taken delegeert aan andere entiteiten. Dit artikel behoeft geen omzetting voor zover naar Nederlands recht geen sprake is van
delegatie van taken. Er is geen grondslag in de wet voor
nodig om de AFM in het kader van de vergunningverlening
in staat te stellen voorbereidende taken te laten verrichten
door andere entiteiten. De AFM is op grond van artikel 48
van de MiFID aangewezen als de bevoegde autoriteit en in
dat verband verantwoordelijk voor de vervulling van de aan
haar in het kader van deze richtlijn opgedragen taken. De
AFM heeft op grond van artikel 1:25 van de wet tot taak het
gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te
beslissen over de toelating van financiële ondernemingen
tot die markten.
Artikel 6
Artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID bepaalt dat
de vergunning de beleggingsdiensten of -activiteiten dient
te vermelden die de beleggingsonderneming mag verrichten.
Het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten in
Nederland is op grond van artikel 2:96 van de wet verboden tenzij daartoe door de AFM een vergunning is verleend. Dit betekent dat de vergunning aan de vergunninghouder het recht geeft om bepaalde activiteiten te verrichten die hij zonder vergunning niet zou mogen verrichten.
Op grond van de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht dient de AFM in de beschikking waarbij de vergunning wordt verleend, de uit die vergunning voortvloeiende rechten van de vergunninghouder te vermelden. Dit
betekent dat in de beschikking van vergunningverlening de
activiteiten die de beleggingsonderneming mag verrichten
worden opgenomen. Werkzaamheden die niet in de vergunning worden genoemd, maar die wel vergunningplichtig
zijn, zijn op grond van het verbodstelsel van de wet niet
toegestaan aan de vergunninghouder 75. Gelet op het bovenstaande behoeft artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van
de MiFID geen omzetting. Het verrichten van nevendiensten als zelfstandige activiteit is – evenals in de richtlijn beleggingsdiensten – op grond van de MiFID niet aan een
vergunningplicht onderworpen. Nevendiensten worden in
de richtlijn niet als een beleggingsdienst of -activiteit aangemerkt en worden niet afzonderlijk in artikel 5 van de MiFID genoemd. De wet behoeft op dit punt geen aanpassing.
Indien een beleggingsonderneming naast beleggingsdiensten of -activiteiten tevens nevendiensten wil gaan verrichten, dient zij dit voornemen op grond van artikel 2:99, vijfde
lid bij de vergunningaanvraag aan de AFM te melden. Dit is
noodzakelijk omdat op grond van MiFID diverse gedragsregels van toepassing zijn op het verlenen van nevendiensten. Met de melding wordt de toezichthouder in staat gesteld om toezicht te houden op de naleving van de regels.
75

Zie toelichting op art. 1:102 Wft, Kamerstuk 29.708, nr. 3, p.
57 en de toelichting op art. 2:99 Wft, Kamerstuk 29.708, nr.
19, p. 466.
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Artikel 6, eerste lid, derde volzin, bepaalt dat geen vergunning mag worden verleend voor het uitsluitend verrichten
van nevendiensten. Deze bepaling behoeft geen implementatie omdat het bevestigt dat het zelfstandig verrichten van
nevendiensten niet aan een vergunning op grond van de
MiFID is onderworpen.
Artikel 6, tweede lid, van de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming die haar werkzaamheden wenst uit te
breiden tot andere beleggingsdiensten of -activiteiten of
nevendiensten die niet door de initiële vergunning worden
bestreken, om een uitbreiding van haar vergunning dient te
verzoeken. Een beleggingsonderneming is op grond van
het verbodstelsel niet gerechtigd tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten die niet in haar vergunning zijn
vermeld. Dit betekent dat indien de beleggingsonderneming
andere beleggingsdiensten of -activiteiten wil verrichten, zij
daartoe een nieuwe of aanvullende vergunning dient aan te
vragen. Voor nevendiensten geldt op grond van artikel 6,
eerste lid, tweede volzin, van de MiFID een meldplicht. De
beleggingsonderneming dient op grond van artikel 6, tweede lid, van de MiFID aan de AFM kenbaar te maken met
welke nevendiensten zij haar activiteiten wenst uit te breiden. In de bestaande vergunning kunnen dan de nevendiensten worden vermeld die de beleggingsonderneming
wil gaan verrichten. De systematiek van de wet is op dit
punt in overeenstemming met de richtlijn. Artikel 6, tweede
lid, van de MiFID noopt niet tot aanpassing van de wet. Een
vergunning die aan een beleggingsonderneming wordt verleend dient op grond van artikel 6, derde lid, van de MiFID
in de hele Gemeenschap geldig te zijn zodat de beleggingsonderneming overal in de Gemeenschap, door middel
van een bijkantoor of het vrij verrichten van diensten, haar
diensten of activiteiten kan verrichten waarvoor de vergunning is verleend.
Dit uitgangspunt is reeds in de wet opgenomen omdat de
richtlijn beleggingsdiensten ook bepaalt dat de vergunning
van de lidstaat van herkomst voor de gehele gemeenschap
geldig is. De wet behoeft in het licht van artikel 6, derde lid,
van de MiFID geen aanpassing. Een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat is op grond van artikel
2:98, tweede lid, van de wet uitgezonderd van het verbod
om in Nederland zonder vergunning van de AFM beleggingsdiensten te verlenen. Een beleggingsonderneming
met zetel in Nederland die een vergunning op grond van artikel 2:96 van de wet heeft, beschikt over een Europees
paspoort en kan vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat, dan wel door middel van het verrichten van diensten
beleggingsdiensten of -activiteiten verrichten in een andere
lidstaat. De beleggingsonderneming dient daartoe wel de
notificatieprocedure opgenomen in de artikelen 2:127 en
2:129 van de wet te volgen.
Artikel 7
Artikel 7, eerste lid, van de MiFID is reeds in artikel 2:99,
eerste lid, van de wet opgenomen.
De AFM verleent op grond van artikel 2:99 van de wet aan
een beleggingsonderneming een vergunning indien de beleggingsonderneming heeft aangetoond dat zij zal voldoen
aan de vergunningseisen die in artikel 2:99, eerste lid, van
de wet zijn opgenomen. Dit betekent dat de AFM geen vergunning verleent voordat zij ervan overtuigd is dat de aan-
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vrager voldoet aan de vergunningseisen die uit de MiFID
voortvloeien en in artikel 2:99, eerste lid, van de wet zijn
opgenomen. De vergunningseisen worden preventief getoetst76.
Artikel 7 van de MiFID beperkt zich tot de initiële vergunningseisen waaraan de beleggingsonderneming moet voldoen. De eisen van het lopend toezicht zijn in hoofdstuk 2
van de MiFID opgenomen. Hiermee wordt het in de wet
gehanteerde onderscheid tussen vergunningseisen en lopend toezichteisen door de MiFID gerespecteerd. De beleggingsonderneming dient op grond van artikel 7, tweede
lid, van de MiFID alle informatie te verstrekken zodat de
toezichthouder kan controleren of de beleggingsonderneming aan alle vergunningseisen voldoet.
Deze verplichting is reeds opgenomen in artikel 2:99, derde
lid, van de wet en behoeft geen nadere implementatie. In
het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
wordt bepaald welke gegevens dit zijn. Op grond van artikel
41, eerste lid, onderdelen f, j en k, van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, dient de beleggingsonderneming onder andere gegevens te verstrekken
over de met de vergunning beoogde financiële diensten
alsmede gegevens over de zeggenschapstructuur en de
bedrijfsvoering. Met deze verplichting wordt materieel voldaan aan de eis dat de beleggingsonderneming bij de aanvraag een programma van werkzaamheden moet verstrekken.
De toezichthouders (DNB en AFM) hebben op grond van
artikel 4:5 in samenhang met 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid om de overlegging van andere gegevens dan in genoemd besluit te verzoeken, indien deze gegevens voor de beslissing op de
aanvraag nodig zijn en de aanvrager daarover redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
De door de aanvrager te verstrekken gegevens moeten de
AFM in staat stellen om te beoordelen of de aanvrager voldoet dan wel zal voldoen aan alle vergunningseisen. Artikel
7, tweede lid, van de MiFID behoeft gelet op het bovenstaande geen nadere omzetting.
Artikel 7, derde lid, van de MiFID bepaalt dat de aanvrager
binnen zes maanden een beslissing op zijn aanvraag dient
te ontvangen. Op grond van artikel 1:102, derde lid, van de
wet, beslist de AFM binnen een termijn van 13 weken op
de vergunningaanvraag. Artikel 7, derde lid, van de MiFID
behoeft om die reden niet nader te worden geïmplementeerd.
Artikel 8
Artikel 8 van de MiFID bepaalt dat de AFM over de bevoegdheid moet beschikken om de vergunning van een beleggingsonderneming onder bepaalde omstandigheden in
te trekken.
De bevoegdheid tot intrekking is reeds opgenomen in artikel 1:104 van de wet. De AFM kan op grond van dit artikel
de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
Artikel 8, onderdeel a, van de MiFID noemt drie intrekkingsgronden. De grondslag dat de beleggingsonderneming binnen een periode van twaalf maanden na de ver76
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gunningverlening geen gebruik maakt van de vergunning,
is opgenomen in artikel 1:104, onderdeel e, van de wet. De
grondslag dat de beleggingsonderneming uitdrukkelijk te
kennen geeft geen gebruik van de vergunning te zullen
maken, kan worden geschaard onder de mogelijkheden die
artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de wet biedt. Indien de beleggingsonderneming te kennen geeft niet (langer) van de vergunning gebruik te maken, kan dit worden
aangemerkt als een aanvraag tot intrekking van de vergunning. Onderdeel a bepaalt ten slotte dat de AFM de vergunning moet kunnen intrekken, indien de beleggingsonderneming gedurende een periode van zes maanden geen
beleggingsdiensten of -activiteiten heeft verricht. Deze mogelijkheid kent de wet nog niet voor beleggingsondernemingen. Deze grondslag wordt aan artikel 1:104, eerste lid,
onderdeel f, van de wet toegevoegd, zodat de AFM in een
dergelijke situatie over de bevoegdheid beschikt om de
vergunning in te trekken.
Artikel 8, onderdeel b, van de MiFID bepaalt dat de AFM de
bevoegdheid moet hebben om de vergunning in te trekken,
indien de beleggingsonderneming de vergunning heeft
verworven door middel van valse verklaringen of op enige
andere onregelmatige wijze. Deze intrekkingsgrond komt
wat inhoud en strekking betreft overeen met de gronden
opgenomen in artikel 1:104, eerste lid, onderdelen b en c,
van de wet. Artikel 8, onderdeel b,behoeft om die reden
geen nadere implementatie. De AFM dient op grond van artikel 8, onderdelen c en d, van de MiFID over de bevoegdheid te beschikken om de vergunning van de beleggingsonderneming in te trekken indien de beleggingsonderneming niet meer voldoet aan de voorwaarden waarop de
vergunning is verleend dan wel de voorschriften betreffende de bedrijfsuitoefening van beleggingsondernemingen op
ernstige wijze en systematisch heeft overtreden. De voorwaarden waarop de vergunning is verleend alsmede de
voorschriften inzake de bedrijfsuitoefening, zijn alle in bij of
krachtens de wet gestelde regels opgenomen.
Artikel 1:104, eerste lid, onderdeel d, van de wet geeft de
AFM de bevoegdheid om de vergunning in te trekken indien de beleggingsonderneming niet langer voldoet aan de
aan de vergunning verbonden voorschriften, dan wel niet
meer voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde regels. Hieruit volgt dat de vergunning kan worden ingetrokken in de situaties waarop artikel 8, onderdelen c en d, van
de MiFID zien. De zinsnede uit artikel 8, onderdeel d, van
de MiFID dat sprake moet zijn van een ernstige en systematische overtreding wordt niet overgenomen. Op grond
van het proportionaliteitsbeginsel dient de AFM haar bevoegdheid te hanteren op een wijze die in overeenstemming is met de ernst van de overtreding. Dit betekent dat
de vergunning alleen in geval van ernstige en systematische overtreding van de voorschriften betreffende de voorwaarden voor de bedrijfsvoering kan worden ingetrokken.
Artikel 8, onderdelen c en d, van de MiFID leiden om die
reden niet tot aanpassing van de wet.
Artikel 8, onderdeel e, van de MiFID bepaalt dat andere
gronden voor intrekking mogelijk zijn op voorwaarde dat
deze buiten het toepassingsgebied van de MiFID vallen.
Artikel 1:104 van de wet kent naast de bovengenoemde
gronden uit de MiFID ook andere gronden voor intrekking
van de vergunning van de beleggingsonderneming. Daarbij
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kan gedacht worden aan de gronden opgenomen in artikel
1:104, eerste lid, onderdelen g tot en met j. Deze intrekkingsgronden betreffen aangelegenheden waar de MiFID
geen betrekking op heeft en kunnen mitsdien worden gehandhaafd.
Artikel 9
Artikel 9, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID bepaalt dat
de personen die het beleid van de beleggingsonderneming
werkelijk bepalen, als voldoende betrouwbaar bekend moeten staan en over de vereiste ervaring moeten beschikken
om de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de beleggingsonderneming te garanderen.
Artikel 9, eerste lid, van de MiFID heeft betrekking op personen die het beleid van de beleggingsonderneming werkelijk bepalen. Deze personen worden in de wet aangeduid
als de personen die het dagelijkse beleid bepalen.
Het beleid van een beleggingsonderneming dient op grond
van artikel 4:10, eerste lid, eerste volzin, van de wet, te
worden bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Artikel 4:10, eerste lid, eerste volzin, heeft
mede betrekking op dagelijkse beleidsbepalers. Deze bepaling is daarnaast ook van toepassing op personen die feitelijk substantiële invloed uitoefenen op het beleid en personen die zijn belast met het toezicht op het beleid 77. Deze
groep van personen wordt niet door artikel 9, eerste lid, van
de MiFID geraakt omdat dit artikel enkel betrekking heeft
op personen die het dagelijkse beleid bepalen.
Artikel 4:10, eerste lid, eerste volzin, van de wet, sluit hiermee aan bij artikel 9, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID.
Op grond van artikel 4:9, eerste lid, van de wet dienen de
personen die het dagelijkse beleid van een beleggingsonderneming bepalen over de vereiste deskundigheid te beschikken. Deze groep van personen komt overeen met de
personen die de onderneming feitelijk leiden. Het deskundigheidsvereiste uit de wet behoeft gelet op het bovenstaande geen aanpassing.
De wet kent het begrip «ervaring» als zodanig niet. Het begrip «ervaring» wordt in artikel 3, derde lid van de richtlijn
beleggingsdiensten gehanteerd en is in artikel 4:9, eerste
lid, van de wet vertaald met de term deskundigheid.
De beroepservaring valt onder de deskundigheid. Naast de
beroepservaring is bij de beoordeling van de deskundigheid
ook de opleiding van de persoon relevant. De toetsing geschiedt door de AFM en is uitgewerkt in de Beleidsregel
Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 Wft 78.
De term «gezonde en prudente bedrijfsvoering» opgenomen in artikel 9, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID
komt niet in de wet voor. De wet hanteert in het kader van
de structurering en inrichting van beleggingsondernemingen het begrip «beheerste en integere bedrijfsvoering» van
het bedrijf. Dit begrip heeft betrekking op de organisatorische eisen die in de wet aan een beleggingsonderneming
worden gesteld. Om die reden wordt in de artikelen 4:9 en
4:10 van de wet niet de term «beheerste en integere bedrijfsvoering» maar de zinsnede «in verband met de uitoe77
78
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Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel
4:9 Wft, Stcrt. 2006, 251.
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fening van het bedrijf» gehanteerd.
Het deskundigheidsvereiste en betrouwbaarheidsvereiste
zijn op grond van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen a en b,
van de wet vergunningseisen die door de AFM worden getoetst bij de vergunningverlening. Artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de MiFID bevat een bepaling voor de situatie
waarin een marktexploitant een vergunning tot exploitatie
van een MTF aanvraagt en de personen die het dagelijkse
beleid van de MTF bepalen dezelfde personen zijn als degenen die het dagelijkse beleid bepalen van het bedrijf van
de gereglementeerde markt. De personen die het dagelijkse beleid van de MTF bepalen worden in dat geval geacht
te voldoen aan het betrouwbaarheids-en deskundigheidsvereiste. Er mag in dat geval geen nieuwe betrouwbaarheids-en deskundigheidstoets worden uitgevoerd.
Artikel 4:10, tweede lid, van de wet bepaalt dat indien de
betrouwbaarheid van een bepaalde persoon in het kader
van de wet eenmaal is vastgesteld, deze niet opnieuw behoeft te worden getoetst79.
Dit betekent dat personen die het dagelijkse beleid van het
bedrijf van de gereglementeerde markt bepalen en waarvan op grond van artikel 5:29, derde lid, van de wet de betrouwbaarheid is getoetst, op grond van de wet niet opnieuw zullen worden getoetst indien zij een MTF gaan leiden. Artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de MiFID is
hiermee wat betreft de betrouwbaarheidstoetsing reeds op
voldoende wijze geïmplementeerd. Voor het deskundigheidsvereiste is een dergelijke bepaling niet opgenomen.
Het bepaalde in artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de
MiFID zal om die reden voor wat betreft het deskundigheidsvereiste worden opgenomen in artikel 4:9 van de wet.
Artikel 9, tweede lid, van de MiFID bepaalt dat de beleggingsonderneming de AFM in kennis moet stellen van wijzigingen in het bestuur en daarbij alle informatie moet verschaffen die nodig is om te beoordelen of de nieuwe personen voldoen aan het betrouwbaarheids-en deskundigheidsvereiste. Deze meldplicht is reeds opgenomen in artikel 95, eerste lid, van het Bgfo. Beleggingsondernemingen
dienen een voornemen tot wijziging van personen die het
(dagelijks) beleid bepalen aan de AFM te melden. De AFM
moet op grond van artikel 95, tweede lid, van het Bgfo met
de voorgestelde wijziging instemmen alvorens de beleggingsonderneming de wijziging kan uitvoeren.
De beleggingsonderneming dient op grond van artikel 95,
vierde en vijfde lid van het Bgfo bij de melding gegevens
over te leggen die de AFM in staat stellen om de deskundigheid en betrouwbaarheid van de nieuwe bestuursleden
te beoordelen. Artikel 9, tweede lid, van de MiFID is om deze reden reeds geïmplementeerd.
Artikel 9, derde lid, van de MiFID bepaalt dat de AFM geen
vergunning mag verlenen indien zij er niet van overtuigd is
dat de personen die het dagelijkse beleid van de beleggingsonderneming zullen bepalen, als voldoende betrouwbaar bekend staan en over voldoende ervaring beschikken
dan wel indien er objectieve en aantoonbare redenen zijn
om aan te nemen dat eventuele voorgenomen wijzigingen
in het bestuur van de onderneming een bedreiging vormen
voor de gezonde en prudente bedrijfsvoering ervan.
79
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Deze norm uit de MiFID heeft betrekking op de vergunningverlening. Op grond van artikel 2:99, eerste lid, aanhef
en onderdelen a en b, van de wet, toetst de AFM op het
moment van vergunningverlening of de personen die het
(dagelijkse) beleid van de beleggingsonderneming bepalen
voldoen aan de vereisten van deskundigheid en betrouwbaarheid. Dit betekent dat de AFM geen vergunning verleent indien deze personen niet voldoen aan de artikelen
4:9, eerste lid, en 4:10, eerste lid, van de wet. Indien op het
moment van vergunningverlening een voornemen tot wijziging van het bestuur bekend is, zal de AFM daarop anticiperen en beoordelen of de voorgenomen bestuursleden
zullen voldoen aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid. Indien de AFM op dat moment tot het oordeel komt dat de beoogde nieuwe bestuursleden niet aan
de eisen zullen voldoen, zal zij geen vergunning kunnen
verlenen.
Wijzigingen in het bestuur die zich na het moment van vergunningverlening voordoen, dienen op grond van artikel 95
van het Bgfo aan de AFM te worden gemeld en mogen pas
worden doorgevoerd indien de AFM daarmee uitdrukkelijk
heeft ingestemd.
Artikel 9, derde lid, van de MiFID behoeft gelet op het bovenstaande geen nadere implementatie.
Artikel 9, vierde lid, eerste volzin, van de MiFID bepaalt dat
een beleggingsonderneming moet worden geleid door ten
minste twee personen die voldoende betrouwbaar en deskundig zijn. Dit vereiste wordt ook wel het vier-ogenbeginsel of beginsel van tweehoofdige dagelijkse leiding
genoemd en strekt er toe de continuïteit en kwaliteit van de
uitoefening van het bedrijf en de dienstverlening te waarborgen. Dit vereiste is opgenomen in artikel 4:83, eerste lid,
van de wet en vormt tevens een vergunningseis op grond
van artikel 2:99, eerste lid, onderdeel d, van de wet.
Ingevolge artikel 9, vierde lid, tweede volzin, van de MiFID
geldt een uitzondering. De AFM kan een vergunning verlenen aan beleggingsondernemingen die door één natuurlijke
persoon worden geleid. Daarbij geldt als voorwaarde dat de
beleggingsonderneming alternatieve regelingen heeft getroffen om – ondanks de afwezigheid van een tweede dagelijks beleidsbepaler – een gezonde en prudente bedrijfsvoering te garanderen.
Deze bepaling komt wat strekking betreft overeen met artikel 3, derde lid, tweede alinea, van de richtlijn beleggingsdiensten en is opgenomen in artikel 4:83, tweede en derde
lid, van de wet. Om een ontheffing van het vereiste van
tweehoofdige leiding bij de vergunningverlening mogelijk te
maken wordt artikel 2:99, zesde lid, van de wet aangepast.
De beleggingsonderneming die verzoekt om te mogen volstaan met één dagelijkse beleidsbepaler, zal maatregelen
moeten nemen die, gelet op de aard en de omvang van
haar werkzaamheden, adequaat zijn om de belangen van
haar cliënten te beschermen. De regelingen dienen ter
waarborging van de continuïteit van en controle op de
werkzaamheden van haar enige beleidsbepaler, opdat de
belangen van de cliënten niet worden geschaad door afwezigheid van een medeverantwoordelijke tweede beleidsbepaler. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan maatregelen voor het geval dat de werkzaamheden van de beleggingsonderneming moeten worden beëindigd door het
overlijden van de natuurlijke persoon, diens onbekwaam-
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heid of andere, vergelijkbare omstandigheden 80 . Indien
dergelijke regelingen zijn getroffen, kan een gezonde en
prudente bedrijfsvoering worden gegarandeerd.
Artikel 10
Artikel 10 van de MiFID is reeds geïmplementeerd in de
wet. Artikel 10, eerste lid, eerste alinea, van de MiFID is geimplementeerd in artikel 2:99, tweede lid, van de Wft (vergunningverlening aan beleggingsondernemingen) en in artikel 41, eerste lid, onderdeel o, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft. In artikel 2:99 van de
Wft is opgenomen dat de AFM een vergunning verleent
voor het verlenen van beleggingsdiensten indien de houder
van de gekwalificeerde deelneming in de beleggingsonderneming volgens DNB voldoet aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar. Op grond
van artikel 41, eerste lid, onderdeel o, van het Besluit
markttoegang financiële ondernemingen Wft dient bij de
aanvraag van een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten een opgave te worden verstrekt van de omvang van de gekwalificeerde deelneming en gegevens op
basis waarvan DNB de betrouwbaarheid van de aanvrager
of houder van een verklaring van geen bezwaar kan beoordelen.
De geschiktheid van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar wordt op grond van artikel 3:99
van de Wft beoordeeld. Hiermee wordt voldaan aan artikel
10, eerste lid, tweede alinea, van de MiFID. Artikel 10, eerste lid, derde alinea, van de MiFID is reeds omgezet in artikel 3:100, aanhef en onderdeel b, van de Wft. Het verlenen
van een verklaring van geen bezwaar mag op grond van
artikel 3:100, aanhef en onderdeel b, er niet toe leiden dat
de betrokken financiële onderneming in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur wordt verbonden met personen die in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van
toezicht op die financiële onderneming. Artikel 2:99 jo. 4:13
van de Wft verwerkt artikel 10, tweede lid, van de MiFID.
De aanvrager van een vergunning voor het verlenen van
beleggingsdiensten dient op grond van artikel 2:99, eerste
lid, onderdeel e, van de Wft aan te tonen dat onder meer is
voldaan aan artikel 4:13, tweede lid, met betrekking tot de
zeggenschapstructuur. De beleggingsonderneming dient
op grond van artikel 4:13, tweede lid, van de Wft niet met
personen verbonden te zijn in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur indien het recht van een staat die geen
lidstaat is, dat op die personen van toepassing is, een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de beleggingsonderneming. Artikel 10,
derde lid, eerste alinea, van de MiFID is reeds verwerkt in
de artikelen 3:95, eerste lid, onderdeel c, en 3:103 van de
Wft. Deze artikelen schrijven voor dat DNB in kennis dient
te worden gesteld van het voornemen een gekwalificeerde
deelneming te verwerven, te vergroten of te verkleinen in
een beleggingsonderneming. Hetzelfde geldt voor het geval
dat de beleggingsonderneming een dochtermaatschappij
wordt of de beleggingsonderneming ophoudt een dochtermaatschappij te zijn. Op grond van artikel 1:105, eerste lid,
80
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onderdeel c, van de Wft is afdeling 1.6.1 met betrekking tot
vergunningen van overeenkomstige toepassing op het verlenen van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming. Artikel 1:102, derde lid, van de Wft bepaalt dat de toezichthouder binnen dertien weken beslist op
de aanvraag van een vergunning. Dit betekent dat de toezichthouder ook binnen dertien weken dient te beslissen op
een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar. De
termijn van 13 weken komt overeen met de termijn van 3
maanden uit de MiFID. Artikel 1:102, tweede lid, van de Wft
bepaalt dat DNB voorschriften aan een verklaring van geen
bezwaar kan verbinden. Een dergelijk voorschrift kan ook
het vaststellen van een maximumtermijn voor de uitvoering
van de voorgenomen verwerving inhouden zoals de MiFID
voorschrijft.
In bepaalde gevallen stelt DNB op grond van artikel 1:62
van de Wft de toezichthoudende instantie van een andere
lidstaat in de gelegenheid advies uit te brengen alvorens zij
een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95
verleent. Hiermee is reeds gedeeltelijk uitvoering gegeven
aan artikel 10, vierde lid, van de MiFID. In de MiFID is echter bepaald dat ook in het geval dat de aanvrager een beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten is, met de toezichthoudende instantie van de lidstaat
die aan de aanvrager een vergunning heeft verleend, overleg dient plaats te vinden. De beheerder van een instelling
voor collectieve belegging in effecten is daarom toegevoegd aan artikel 1:62 van de Wft. Artikel 10, vijfde lid, van
de MiFID is verwerkt in artikel 3:103, tweede lid, van de
Wft. Dit artikel behelst de meldingsplicht bij een stijging tot
boven of daling tot onder één van de drempels en tevens
de jaarlijkse meldingsplicht van de identiteit van iedere persoon die een gekwalificeerde deelneming heeft.
Op grond van artikel 10, zesde lid, van de MiFID dient de
toezichthouder indien zij constateert dat een houder van
een gekwalificeerde deelneming een prudente en gezonde
bedrijfsvoering van een financiële onderneming zou kunnen
belemmeren, passende maatregelen te treffen om een einde aan die toestand te maken. Soortgelijke maatregelen
dienen ook te worden genomen ten aanzien van degene
die niet voldoet aan de verplichting om de toezichthoudende instantie in kennis te stellen van het voornemen om een
gekwalificeerde deelneming, aan te houden, verwerven,
verkleinen of af te stoten. Met de artikelen 1:75, eerste lid,
onderdeel c, 3:104, tweede en derde lid, 3:105, derde en
vierde lid, van de Wft is artikel 10, zesde lid, van de MiFID
verwerkt.
Artikel 11
Artikel 11 van de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming op het moment van vergunningverlening aan haar
verplichtingen uit hoofde van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3
maart 1997 (PbEG L84) inzake de beleggerscompensatiestelsels moet voldoen.
Op grond van afdeling 3.5.6 van de wet nemen alle beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen automatisch deel aan het beleggerscompensatiestelsel. Het is
om die reden niet noodzakelijk om voor te schrijven dat de
AFM bij de vergunningverlening toetst of een beleggingsonderneming deelneemt aan een beleggerscompensatie-
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stelsel. Artikel 11 van de MiFID behoeft om deze reden
geen nadere omzetting.
Artikel 12
Artikel 12 van de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming, om in aanmerking te komen voor een vergunning,
moet beschikken over voldoende aanvangskapitaal overeenkomstig richtlijn nr. 93/6/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 inzake de
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en
kredietinstellingen (PbEG L 141) (richtlijn kapitaaltoereikendheid). Dit vergunningvereiste stond voorheen in vrijwel
gelijke bewoordingen in artikel 3, derde lid, van de richtlijn
beleggingsdiensten en is geïmplementeerd in artikel 2:99,
eerste lid, onderdeel i, van de Wft. Dit artikelonderdeel behoeft dan ook geen wijziging.
De vereisten voor het aanvangskapitaal waaraan artikel 12
van de MiFID refereert, zijn opgenomen in artikel 3 van de
richtlijn kapitaaltoereikendheid. Zij zijn verwerkt in de artikelen 3 en 48, onderdelen f tot en met h, van het Besluit prudentiële regels Wft. Artikel 67 van de MiFID wijzigt de vereisten voor het aanvangskapitaal voor bepaalde beleggingsondernemingen.
Artikel 13
Artikel 13, eerste lid, van de MiFID is gericht tot de lidstaten
en behoeft derhalve geen implementatie in de wet. De eisen die worden gesteld in artikel 13 van de MiFID zullen
vooral op het niveau van een algemene maatregel van bestuur worden geïmplementeerd.
Artikel 13, tweede lid, van de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming adequate gedragsregels en afdoende
procedures vaststelt om te garanderen dat de onderneming
inclusief haar bestuurders, werknemers en verbonden
agenten, de verplichtingen van de MiFID nakomen. De regels ter uitwerking van dit lid zijn onder meer opgenomen in
de artikelen 5, 6, 9, 10, 11 en 12 van de uitvoeringsrichtlijn
MiFID. Deze regels hebben betrekking op de organisatie,
compliancefunctie, verantwoordelijkheid van de hoogste
leiding, behandeling van klachten en persoonlijke transacties.
In artikel 4:11 van de Wft is opgenomen dat een beleggingsonderneming een adequaat beleid voert dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Hieronder
wordt onder meer verstaan het tegengaan van belangenverstrengeling, het tegengaan dat de beleggingsonderneming of haar werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de beleggingsonderneming of in de financiële markten kunnen schaden
en het tegengaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen
in de financiële onderneming of in de financiële markten
kan worden geschaad. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de minimumvoorwaarden waaraan het beleid dient
te voldoen. Verder kunnen op grond van artikel 4:14, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wft regels
worden gesteld met betrekking tot het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s en integriteit. De artikelen
4:11 en 4:14, tweede lid, van de Wft bieden de basis om bij
algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de
in de uitvoeringsrichtlijn MiFID genoemde onderwerpen. De
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verbonden agenten die apart worden genoemd in artikel
13, tweede lid, van de MiFID hoeven niet apart te worden
opgenomen in de artikelen 4:11 en 4:14 van de Wft. De
verbonden agent valt onder de vergunning van de beleggingsonderneming voor wie hij diensten verricht en door
wie hij is aangesteld. Bepalingen die van toepassing zijn op
beleggingsondernemingen zijn daardoor automatisch van
toepassing op de verbonden agent.
Artikel 13, derde lid, van de MiFID is reeds verwerkt in de
artikelen 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, onder 4°,
en 4:88 van de Wft. Artikel 4:14 van de Wft bepaalt dat een
beleggingsonderneming de bedrijfsvoering zodanig inricht
dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar
bedrijf waarborgt. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld met betrekking tot ordelijke
en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling
van cliënten, waaronder wordt verstaan het tegengaan van
belangenconflicten tussen de financiële onderneming en
haar cliënten en tussen haar cliënten onderling. Bovendien
voert een beleggingsonderneming op grond van artikel
4:88, eerste lid, van de Wft een adequaat beleid terzake
van het voorkomen van belangenconflicten tussen haar en
haar cliënten en tussen haar cliënten onderling. Verder
kunnen op grond van artikel 4:88, derde lid, van de Wft bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot dat beleid. Artikel 4:88 biedt
derhalve voldoende grondslag voor het stellen van nadere
regels met betrekking tot het voorkomen van belangenconflicten.
Artikel 13, vierde lid, van de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming redelijke maatregelen treft om continuïteit en regelmatigheid bij het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten te waarborgen. Voor het stellen van nadere regels omtrent de continuïteit en regelmatigheid biedt artikel 3:17, derde lid, van
de Wft de grondslag. In de artikelen 23 en 24 van het Besluit prudentiële regels Wft zijn reeds regels opgenomen
met betrekking tot risicobeheersing. Deze regels zijn mede
gericht op de continuïteit van de beleggingsonderneming.
Artikel 13, vijfde lid, eerste alinea, van de MiFID heeft betrekking op het uitbesteden van werkzaamheden. Deze bepaling wordt nader uitgewerkt in de artikelen 2, zesde lid,
13, 14 en 15 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID. In artikel 1:1
van de wet is een definitie van uitbesteden opgenomen.
Van uitbesteden is sprake indien een beleggingsonderneming opdracht geeft aan een derde om werkzaamheden te
verrichten die deel uitmaken van of voortvloeien uit de uitoefening van haar bedrijf of het verlenen van financiële
diensten. Werkzaamheden die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan vallen
ook onder de definitie. De term «wezenlijk» geeft aan dat
niet elk ondersteunend bedrijfsproces onder de regels voor
uitbesteden valt. De inkoop van (juridisch) advies, gestandaardiseerde marktinformatie of goederen, schoonmaakwerkzaamheden en catering behoren niet tot de wezenlijke
ondersteunende bedrijfsprocessen en vallen om deze reden niet onder de wettelijke definitie.81
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Artikel 13, vijfde lid, van de MiFID is van toepassing indien
een beleggingsonderneming operationele taken die van kritiek belang zijn door een derde laat verrichten. Wat onder
kritieke en belangrijke operationele taken moet worden verstaan, is nader uitgewerkt in artikel 13 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID. Een operationele taak is kritiek of belangrijk
indien een gebrekkige of tekortschietende uitvoering ervan
wezenlijke nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de
naleving van de verplichtingen die uit hoofde van de MiFID
voor de beleggingsonderneming gelden, dan wel voor haar
financiële resultaten of de soliditeit of continuïteit van haar
beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten. Dit betekent
niet dat dergelijke negatieve gevolgen daadwerkelijk moeten zijn opgetreden. Taken die geen onderdeel vormen van
de uitoefening van het bedrijf van beleggingsonderneming
zoals de verlening van (juridisch) advies aan de onderneming, de opleiding van het personeel, factureringsdiensten,
de beveiliging van de gebouwen en het personeel en de
aankoop van gestandaardiseerde diensten zoals markt-en
koersinformatiediensten, worden niet aangemerkt als kritiek
of belangrijk. Artikel 2, zesde lid, van de uitvoeringsrichtlijn
MiFID bevat een aparte definitiebepaling. Van uitbesteding
is sprake indien een dienst, proces of activiteit door een
dienstverlener wordt verricht, die anders door de beleggingsonderneming zelf zou worden verricht.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de werkzaamheden waarop de wet en de MiFID betrekking hebben
elkaar niet ontlopen. De MiFID en de wet zijn kort gezegd
van toepassing op alle werkzaamheden die tot de uitoefening van het bedrijf van beleggingsonderneming behoren
en zien mede op de dienstverlening. Ten aanzien van deze
werkzaamheden worden bij of krachtens de wet regels gesteld. Uitbesteding mag zowel op grond van de wet als de
MiFID niet leiden tot ontduiking van de voorschriften. De
taken waarvan een gebrekkige uitvoering nadelig zou kunnen zijn voor de financiële resultaten of de soliditeit of continuïteit van de beleggingsdiensten en -activiteiten, vallen
materieel gezien ook onder de werkzaamheden die behoren tot de uitoefening van het bedrijf. Werkzaamheden die
geen onderdeel vormen van de uitoefening van het bedrijf
of het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten
van belegggingsactiviteiten vallen in de MiFID en de wet
niet onder het begrip uitbesteding. Het uitbesteden van
dergelijke werkzaamheden (o.a. het verlenen van (juridisch) advies en de aankoop van marktinformatiediensten)
zal in het algemeen geen nadelige invloed kunnen hebben
op de financiële resultaten van de beleggingsonderneming
of de soliditeit of continuïteit van de beleggingsdiensten en
-activiteiten. De in de MiFID genoemde voorbeelden van
werkzaamheden die geen onderdeel vormen van het bedrijf
van beleggingsonderneming zoals de opleiding van personeel, beveiliging van gebouwen, factureringsdiensten en de
aankoop van gestandaardiseerde diensten, kunnen onder
de niet wezenlijke ondersteunende bedrijfsprocessen in artikel 1:1 van de Wft worden geschaard. Artikel 13, vijfde lid,
van de MiFID en de bepalingen uit de uitvoeringsrichtlijn
MiFID nopen om die reden niet tot aanpassing van de definitie van uitbesteden in artikel 1:1 van de Wft.
Artikel 13, vijfde lid, van de MiFID bevat een aantal normen
die in een algemene maatregel van bestuur zijn of zullen
worden verwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden valt
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onder het operationeel risico. De beleggingsonderneming
dient op de eerste plaats op grond van artikel 13, vijfde lid,
eerste alinea, MiFID redelijke maatregelen te nemen om
het operationele risico niet onnodig te vergroten. Deze bepaling is reeds opgenomen in artikel 23 van het Besluit
prudentiële regels Wft. Het is van belang dat een financiële
onderneming die werkzaamheden uitbesteedt, de risico’s
die daarmee samenhangen analyseert. De bepaling dat de
uitbesteding geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van
de interne controle, zal in het Bgfo worden opgenomen. Het
voorschrift dat de uitbesteding het toezicht niet mag belemmeren, is reeds in de artikelen 3:18, eerste lid, en 4:16,
eerste lid, van de Wft en artikel 27, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft en artikel 37 van het Bgfo opgenomen. De artikelen 14 en 15 van de uitvoeringsrichtlijn
MiFID zullen op het niveau van een algemene maatregel
van bestuur worden geïmplementeerd. Hiermee wordt ook
voor deze normen aangesloten bij het systeem van de wet,
waarbij de hoofdnorm in de wet is opgenomen en de gedetailleerde regels op het niveau van een algemene maatregel van bestuur. Om het stellen van nadere regels bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken, zal wel artikel 4:16 van de Wft worden gewijzigd om te voorzien in
een grondslag om nadere regels te stellen over de beheersing van risico’s met betrekking tot het uitbesteden van
werkzaamheden en de uitbestedingsovereenkomst die met
de derde wordt gesloten.
Artikel 13, vijfde lid, tweede alinea, van de MiFID is gedeeltelijk verwerkt in artikel 4:14, eerste lid, van de Wft. Dit artikel bepaalt dat een beleggingsonderneming de bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Hieronder valt dat een
beleggingsonderneming een goede administratieve-en
boekhoudkundige organisatie en adequate interne controleprocedures heeft. De regels over interne controle in artikel 8 van de uitvoeringsrichtlijn MiFID zullen worden opgenomen in het Bgfo. Verder zullen ook de regels met betrekking tot effectieve controle-en beveiligingsvoorzieningen
voor informatieverwerkingssystemen in het Bgfo worden
geregeld. Dit zijn namelijk algemene aspecten van de bedrijfsvoering en vallen daarom onder toezicht van de AFM
(de vergunningverlenende toezichthouder). De effectieve
risicobeoordelingsprocedures zijn verwerkt in artikel 23 van
het Besluit prudentiële regels Wft.
Artikel 13, zesde lid, van de MiFID zal worden geïmplementeerd in het Bgfo. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wft. In
deze artikelen is opgenomen dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen,
zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige
behandeling van cliënten en deelnemers. Hieronder vallen
onder meer regels met betrekking tot het waarborgen van
de informatieverstrekking aan cliënten, de vastlegging van
de relatie met de cliënten, de zorgvuldige behandeling van
cliënten en de rechten van cliënten. Artikel 13, zesde lid,
van de MiFID kan derhalve worden verwerkt in het Bgfo. In
artikel 35 van het Bgfo is nu bepaald dat de AFM regels
stelt ten aanzien van beleggingsondernemingen met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering die betrekking hebben op deze onderwerpen. Deze regels zijn neer-
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gelegd in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft. De door de AFM opgestelde regels
zullen zoveel mogelijk op het niveau van een algemene
maatregel van bestuur worden opgenomen. Artikel 14 van
de MiFID bepaalt dat een beleggingsonderneming of een
marktexploitant die een MTF exploiteert, dient te voldoen
aan de organisatorische eisen zoals opgenomen in artikel
13 van de MiFID. De MiFID kwalificeert het exploiteren van
een MTF als beleggingsactiviteit. Krachtens de MiFID is
een rechtspersoon die een beleggingsactiviteit verricht een
beleggingsonderneming. Indien een onderneming een MTF
exploiteert, is derhalve sprake van een beleggingsonderneming. Aangezien een beleggingsonderneming dient te
voldoen aan artikel 13 van de MiFID ligt het voor de hand
dat artikel 13 van de MiFID ook van toepassing is op een
MTF (zie artikel 14, eerste lid, van de MiFID).
De in artikel 13, zevende en achtste lid, van de MiFID
voorgeschreven eisen ten aanzien van de vermogensscheiding zijn opgenomen in artikel 4:87 van de Wft en nader uitgewerkt in het Bgfo. Deze bepalingen zullen worden
aangepast aan hetgeen hierover bepaald is in de uitvoeringsrichtlijn MiFID. In artikel 4:1, tweede lid, van de wet is
opgenomen dat artikel 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, ook van toepassing is op een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat die vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beleggingsdiensten verleent of
beleggingsactiviteiten verricht. Op deze wijze wordt voorgesteld artikel 13, negende lid, van de MiFID te verwerken.
Artikel 15
In artikel 15, eerste lid, van de MiFID is bepaald dat de lidstaten de Europese Commissie in kennis stellen van de algemene moeilijkheden die hun beleggingsondernemingen
ondervinden bij vestiging of bij het verrichten van beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten in derdelanden. In
artikel 1:71, eerste lid, van de Wft is reeds bepaald dat de
toezichthouder de Europese Commissie in kennis stelt van
de algemene moeilijkheden die beheerders, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, levensverzekeraars of
schadeverzekeraars met zetel in Nederland ondervinden bij
het uitoefenen van hun bedrijf, bij het verlenen van financiele diensten vanuit een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is of bij het verrichten van diensten naar een staat die
geen lidstaat is. Het eerste lid van artikel 15 van de MiFID
leidt daarom niet tot aanpassing van de Wft. Als de Europese Commissie vaststelt dat een derdeland beleggingsondernemingen uit de Gemeenschap geen daadwerkelijke
toegang tot de markt verleent die vergelijkbaar is met de
toegang die de Gemeenschap toekent aan beleggingsondernemingen uit dat derde land, kan zij de Raad van de Europese Unie voorstellen doen om een passend onderhandelingsmandaat te verkrijgen. Dit is opgenomen in het
tweede lid van artikel 15 van de MiFID. Dit is een bevoegdheid van de Europese Commissie en hoeft derhalve niet in
nationale wetgeving te worden opgenomen.
In het derde lid van artikel 15 van de MiFID is bepaald dat
indien de Europese Commissie vaststelt dat in een derde
land beleggingsondernemingen uit de Gemeenschap niet
de behandeling krijgen die dezelfde concurrentiemogelijkheden biedt als die welke aan binnenlandse beleggingsondernemingen wordt geboden en dat de voorwaarden voor
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daadwerkelijke toegang tot de markt niet zijn vervuld, zij
onderhandelingen kan openen om dit te verhelpen. Dit is
een bevoegdheid van de Europese Commissie en hoeft
derhalve niet in nationale wetgeving te worden opgenomen.
In artikel 15, vierde lid, van de MiFID is bepaald dat als de
situaties, zoals deze zijn beschreven in het tweede en derde lid van artikel 15, zich voordoen, de lidstaten de Europese Commissie desgevraagd in kennis stellen van:
a. elke vergunningsaanvraag door een rechtstreekse of
middellijke dochteronderneming van een moederonderneming die onder het recht van een betrokken derde land valt;
b. elke op grond van artikel 10, derde lid, door een dergelijke moederonderneming aan hen voorgelegd voornemen tot verwerving van een deelneming in een beleggingsonderneming uit de Gemeenschap, waardoor
deze instelling haar dochteronderneming zou worden.
De informatieverstrekking aan de Europese Commissie is
geregeld in afdeling 1.3.4 van de Wft. In artikel 1:69, onderdeel b, van de Wft is bepaald dat als voor het uitoefenen
van het bedrijf van levensverzekeraar, schadeverzekeraar
of beleggingsonderneming een vergunning is verleend aan
een dochtermaatschappij van een financiële onderneming
waarop het recht van toepassing is van een staat die geen
lidstaat is, de toezichthouder de Europese Commissie hiervan in kennis stelt. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden. Dit moet ingevolge de Wft in alle gevallen en niet alleen, zoals in het vierde lid van de MiFID is bepaald, als er
problemen zijn.
Door artikel 1:69, onderdeel b, van de Wft is daarmee voldaan aan het vereiste in artikel 15, vierde lid, onderdeel a,
van de MiFID. In artikel 1:70, onderdeel a, van de Wft is
bepaald dat DNB de Europese Commissie in kennis stelt
van een verleende verklaring van geen bezwaar voor een
gekwalificeerde deelneming in een bank, beleggingsonderneming, levensverzekeraar of schadeverzekeraar, indien
door de gekwalificeerde deelneming de bank, beleggingsonderneming, levensverzekeraar of schadeverzekeraar een
dochteronderneming wordt van een financiële onderneming
waarop het recht van toepassing is van een staat die geen
lidstaat is. Hiermee is reeds voldaan aan het vereiste van
artikel 15, vierde lid, onderdeel b, van de MiFID.
In het vijfde lid van artikel 15 van de MiFID is bepaald dat
de krachtens artikel 15 genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de verplichtingen die de Gemeenschap
heeft uit hoofde van de bilaterale en multilaterale internationale overeenkomsten inzake de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van beleggingsondernemingen. Dit artikellid is een algemene bepaling die geen
nieuwe eisen stelt aan de nationale wetgeving. Deze bepaling hoeft daarom niet te worden opgenomen in de Wft.
Artikel 16
Artikel 16, eerste lid, van de MiFID bepaalt dat beleggingsondernemingen waaraan in Nederland vergunning is verleend, te allen tijde moeten voldoen aan de voorwaarden
voor initiële vergunningverlening.
De vergunningseisen voor beleggingsondernemingen zijn
opgenomen in artikel 2:99, eerste lid, van de wet. Dit artikel
verwijst voor de inhoud van de vergunningseisen naar de
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eisen van doorlopend toezicht, die in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en het Deel Prudentieel
toezicht financiële ondernemingen van de wet zijn opgenomen. Uit de formulering van deze eisen volgt dat de beleggingsonderneming na het moment van vergunningverlening te allen tijde aan de eisen van het doorlopende toezicht moet voldoen. De norm inzake de deskundigheid van
de personen die het dagelijks beleid van een beleggingsonderneming bepalen, opgenomen in artikel 4:9, eerste lid,
van de wet, bijvoorbeeld is op grond van de formulering te
allen tijde op een beleggingsonderneming van toepassing.
Op deze wijze volgt uit de systematiek van de wet en de
formulering van de lopend toezichteisen dat beleggingsondernemingen ook na vergunningverlening aan de initiële
vergunningseisen moeten blijven voldoen. Artikel 16, eerste
lid, van de MiFID behoeft om die reden geen nadere implementatie.
Op grond van artikel 16, tweede lid, eerste volzin, van de
MiFID dienen de lidstaten voor te schrijven dat de bevoegde autoriteiten passende methoden uitwerken om toezicht
te houden op de naleving van de eisen van lopend toezicht.
De toezichthouders zijn op grond van de artikelen 1:25 en
1:24 van de wet belast met het toezicht op beleggingsondernemingen. Zij beschikken over de nodige bevoegdheden en instrumenten om toezicht te kunnen houden.
De toezichthouders hebben in dat verband op grond van
artikel 1:38 van de wet de verplichting om hun taak naar
behoren uit te voeren. Zij dienen met betrekking tot de uitvoering van hun taak onder andere zorg te dragen voor de
tijdige voorbereiding en uitvoering en de kwaliteit van de
daarbij gebruikte procedures. Deze zorgplicht impliceert dat
de toezichthouder passende methoden uitwerkt om toezicht
te kunnen houden. Artikel 16, tweede lid, eerste volzin van
de MiFID is hiermee op toereikende wijze omgezet.
Artikel 16, tweede lid, tweede volzin, van de MiFID bepaalt
dat beleggingsondernemingen de bevoegde autoriteiten in
kennis moeten stellen van elke materiële wijziging van de
voorwaarden voor initiële vergunningverlening.
De wet biedt in artikel 4:26, derde lid, een grondslag om bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen welke wijzigingen een financiële onderneming aan de toezichthouder
moet melden. In het Bgfo zijn reeds een aantal meldingsplichten met betrekking tot initiële vergunningseisen opgenomen. Daarbij kan worden gedacht aan eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, de
bedrijfsvoering en het hoofdkantoor, opgenomen in de artikelen 92 en 94 van het Bgfo. De melding van materiële wijzigingen van overige initiële vergunningseisen, zullen in het
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen worden
verwerkt. Artikel 16, derde lid, van de MiFID opent de mogelijkheid om in geval van beleggingsondernemingen die
enkel beleggingsadvies verstrekken, toe te staan dat de
AFM administratieve, voorbereidende of neventaken in
verband met de toetsing van de voorwaarden voor initiële
vergunningverlening, kan delegeren aan een andere entiteit. Nederland maakt geen gebruik van deze mogelijkheid.
Het is niet toegestaan dat de AFM haar taken in het kader
van de vergunningverlening formeel delegeert aan andere
entiteiten. Voor een toelichting wordt verwezen naar de
hierboven opgenomen toelichting bij artikel 5, vijfde lid, van
de MiFID. Artikel 16, derde lid, van de MiFID behoeft om
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die reden geen nadere omzetting.
Artikel 17
Artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID bepaalt
dat de lidstaten er voor moeten zorgen dat de toezichthouders controleren of beleggingsondernemingen de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening in acht nemen.
De toezichthouders zijn op grond van de artikelen 1:24 en
1:25 van de wet belast met het toezicht. Op grond van
hoofdstuk 1.4 van de wet beschikken de toezichthouders
over toezichtsbevoegdheden en handhavingsinstrumenten
om dit toezicht daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.
De AFM en DNB kunnen op grond van de wet controleren
of beleggingsondernemingen de normen naleven die op
grond van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen en het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen in het kader van het lopend toezicht voor hen
gelden. Artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID
behoeft om die reden geen nadere omzetting.
De lidstaten dienen op grond van artikel 17, eerste lid,
tweede volzin, van de MiFID passende maatregelen te treffen opdat de toezichthouders de informatie kunnen verkrijgen die nodig is om lopend toezicht te kunnen houden.
Dergelijke maatregelen zijn reeds opgenomen in de wet.
De personen die door de toezichthouders zijn aangewezen,
beschikken op grond van artikel 1:72, eerste lid, van de wet
over de bevoegdheden van afdeling 5.2 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Zij kunnen onder andere op grond
van artikel 5:16 van de Awb inlichtingen vorderen. De AFM
en DNB beschikken op grond van artikel 1:74 van de wet
over de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen om toezicht te kunnen uitoefenen 82 . Op grond van het bovenstaande, hoeft artikel 17, eerste lid, tweede volzin, van de
MiFID geen nadere omzetting.
Artikel 17, tweede lid, van de MiFID biedt de lidstaten de
mogelijkheid om toe te staan dat de toezichthouder administratieve-, voorbereidende-en neventaken in het kader van
het lopend toezicht delegeert aan andere entiteiten. Nederland maakt van deze mogelijkheid geen gebruik. Het toezicht op de naleving van de uitoefeningsvoorwaarden door
beleggingsondernemingen – het lopend toezicht op beleggingsondernemingen – geschiedt uitsluitend door de AFM
en DNB.
Artikel 19, negende lid
Artikel 19, negende lid, van de MiFID behoeft (op dit moment) geen implementatie.
Het negende lid regelt dat de verplichtingen van artikel 19
niet (eveneens) van toepassing zijn, indien (i) diensten
worden verleend ten aanzien van een samengesteld financieel product dat naast een beleggingselement ook een
kredietelement in zich draagt en (ii) toepasselijke communautaire regelgeving of gemeenschappelijke Europese
normen voor kredietinstellingen en consumentenkrediet
(ook) bepalingen voor risicobeoordeling en informatieverplichtingen kennen.
Op dit moment is er geen communautaire wetgeving en
gelden er geen gemeenschappelijke Europese normen
82

Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 40 en 45.
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voor kredietinstellingen en consumentenkredieten in verband met risicobeoordeling. Dat wil zeggen dat er op dit
moment geen sprake is van een dubbeling van eisen aan
de risicobeoordeling (waarbij de risicobeoordelingeisen uit
de MiFID-richtlijn het onderspit zouden moeten delven) en
dat de risicobeoordelingeisen uit de MiFID-richtlijn onverkort van toepassing zijn op gecombineerde financiële producten die bestaan uit een krediet (hypothecair of consumptief) en een financieel instrument.
Er gelden thans echter wel (Europese) informatieverplichtingen voor consumptief krediet, namelijk op grond van de
richtlijn consumentenkrediet. Deze informatieverplichtingen
zijn zeer beperkt, zien alleen op de kosten van het product
krediet en de aflossing en niet op een eventueel beleggingsrisico (bijvoorbeeld een aandelenleaseproduct op basis van consumptief krediet). In Nederland is vanwege deze
normen het verstrekken of beschikbaar houden van een
kredietprospectus verplicht gesteld. Voor de informatieverplichtingen uit de richtlijn consumentenkrediet geldt dat de
lidstaten ter bescherming van de consument gerechtigd zijn
verderstrekkende informatieverplichtingen op te leggen aan
ondernemingen die diensten verlenen ten aanzien van krediet. Daarom is het op dit moment mogelijk bijvoorbeeld de
financiële bijsluiter voor te schrijven aan aanbieders van
aandelenleaseproducten.
Op grond van de Europese Gedragscode Hypotheken 83
gelden bovendien informatiebepalingen voor hypothecair
krediet. In de precontractuele fase dient een zogenaamd
«Europees Gestandaardiseerd Informatieblad» te worden
verstrekt. Omdat verstrekkers van hypothecair krediet zich
verbonden hebben aan het volgen van de Gedragscode en
daarmee aan het verstrekken van het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad, geldt voor aanbieders van hypothecair krediet niet de verplichting om een kredietprospectus te verstrekken of beschikbaar te houden. Ook hier
geldt dat de informatieverplichtingen zeer beperkt zijn, want
alleen zien op de kosten van het product krediet en de aflossing en niet op een eventueel risico (bijvoorbeeld een
beleggingshypotheek of een aandelenleaseproduct in combinatie met een hypotheek). Het gaat om een (niet verbindende) gedragscode die zich richt tot de aanbieders van
krediet (en niet tot de lidstaten) waarin bovendien niet uitdrukkelijk staat aangegeven of de normen als minimale of
ook als maximale normen zijn bedoeld. Daarom kan ervan
worden uitgegaan dat het de lidstaten vrij staat om additionele informatieverplichtingen op te leggen (bijvoorbeeld de
financiële bijsluiter).
Gelet op het bovenstaande kan – ter implementatie van artikel 19, negende lid, van de MiFID – op het niveau van een
algemene maatregel van bestuur de norm worden vastgelegd dat de informatieverplichtingen die gelden in verband
met dienstverlening inzake financiële instrumenten niet van
toepassing zijn indien het om dienstverlening in verband
met een gecombineerd financieel product gaat dat is sa83

Europese overeenkomst over een vrijwillige gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkredieten (www.ec-europa.eu/consumers/cons_int/ fina_loans/ index_en.htm) welke in Nederland is opgenomen in
de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (www.nvb. nl –
> regelingen –> hypotheek).
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mengesteld uit een krediet en een financieel instrument. De
huidige Europese regelgeving ten aanzien van informatieverstrekking in verband met krediet laat de ruimte om –
desgewenst – bij de informatieverplichtingen die gelden
voor dienstverlening in verband met krediet te regelen dat
de inhoud van de verplichting om de afnemer van het krediet adequaat te informeren over het aangeboden product
ook ziet op het element financiële instrumenten en de wisselwerking tussen de elementen krediet en financieel instrument. Het uitgangspunt van totale harmonisatie bij de
implementatie van (de gedragsregels in) de MiFID staat
hieraan overigens niet in de weg. In het negende lid is juist
tot uitdrukking gebracht dat de MiFID niet heeft beoogd dat
de lidstaten gedragsregels stellen voor de situatie dat kredieten en financiële instrumenten in combinatie met elkaar
worden verkocht. Het onderwerp valt daarmee buiten de
reikwijdte van het door de MiFID gecoördineerde terrein.
De verwijzing naar bepalingen van de communautaire wetgeving of onder gemeenschappelijke Europese normen in
artikel 19, negende lid, is echter een dynamische. Er wordt
niet verwezen naar specifieke richtlijnen of gemeenschappelijke Europese normen. De constatering dat het om een
dynamische verwijzing gaat heeft tot gevolg dat als er in de
toekomst bepalingen van de communautaire wetgeving of
gemeenschappelijke Europese normen betreffende kredietinstellingen en consumentenkredieten ter zake van risicobeoordeling van cliënten of informatievereisten worden geaccepteerd, de MiFID-normen voor risicobeoordeling en informatieverstrekking alsnog niet mogen worden toegepast
op de dienstverlening ten aanzien van deze samengestelde
producten. De Europese Commissie heeft een aantal initiatieven genomen voor nieuwe Europese regelgeving ten
aanzien van de dienstverlening door kredietinstellingen of
het product consumptief krediet. Voor hypothecair krediet
heeft de Europese Commissie een Groenboek84 opgesteld.
Voor consumptief krediet ligt een ontwerp voor een nieuwe
richtlijn voor85. Aangezien het op dit moment niet duidelijk is
of deze initiatieven daadwerkelijk zullen leiden tot nieuwe
communautaire normen en ook de inhoud van deze normen onvoldoende vaststaat, is het niet wenselijk reeds nu
een dynamische verwijzing naar eventuele nieuwe wettelijke standaarden op te nemen. Indien dergelijke wettelijke
standaarden worden aanvaard zal bij de implementatie van
die communautaire normen in verband met krediet tevens
een bepaling in verband met artikel 19, negende lid, van de
MiFID moeten worden opgenomen in de nationale regelgeving. Bij die gelegenheid zal ook antwoord moeten worden
gegeven op de vraag of de normen die gelden voor risicobeoordeling en informatieverstrekking in verband met krediet alle verplichtingen die voortkomen uit artikel 19 van de
MiFID vervangen, of alleen de verplichtingen die direct verband houden met een beoordeling van het beleggingsrisico
84
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Groenboek hypothecair krediet in de EU (COM (2005) 32 van
19 juli 2005.
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de EU inzake de harmonisatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake het consumentenkrediet, tot het vervallen van richtlijn
nr. 87/102/EG en tot het wijzigen van richtlijn nr. 93/13/EG
(COM (2004) 747 van 28 oktober 2004).
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en de informatieverstrekking voorafgaande aan het verlenen van de beleggingsdienst.
Artikel 31, vijfde lid
Een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is
verleend voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit kan in een andere lidstaat voorzieningen treffen waardoor haar in die lidstaat gevestigde leden of deelnemers toegang krijgen tot deze multilaterale handelsfaciliteit en daarop kunnen handelen. Het is de lidstaat van ontvangst niet toegestaan aanvullende wettelijke of bestuursrechtelijke eisen te stellen. Deze bepaling behoeft geen
wettelijke implementatie. In artikel 2:103a is bepaald dat de
desbetreffende beleggingsonderneming mededeling van
zijn voornemen doet aan de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van herkomst. Dit volgt uit het zesde lid van artikel 31 van de MiFID.
Artikel 32, tweede lid, eerste volzin
In artikel 2:127 van de Wft is bepaald dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland, die voornemens is
vanuit een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor beleggingsdiensten te verlenen, daartoe slechts overgaat indien
de AFM met dit voornemen heeft ingestemd. In het tweede
lid van artikel 2:127 van de Wft is bepaald dat de aanvraag
geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te bepalen gegevens. Deze gegevens zijn opgenomen in artikel 58 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. De gegevens die zijn
opgenomen in artikel 58 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft komen overeen met de gegevens die zijn opgenomen in artikel 32, tweede lid, eerste
volzin, van de MiFID. Artikel 32, tweede lid, eerste volzin,
behoeft derhalve geen nadere implementatie in de Wft.
Artikel 32, vierde lid
In artikel 32, vierde lid, van de MiFID is bepaald dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van ontvangst
gegevens verstrekt over het beleggerscompensatiestelsel.
Dit is reeds opgenomen in artikel 2:128, vierde lid, van de
Wft. De toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst dient op grond van het vierde lid van artikel 32 van
de MiFID ook de wijzigingen in deze gegevens te verstrekken aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
ontvangst. Dit is reeds opgenomen in het zesde lid (nieuw)
van artikel 2:128 van de wet.
Artikel 32, vijfde lid
In het vijfde lid van artikel 32 is bepaald dat de bevoegde
autoriteit van de lidstaat van herkomst kan weigeren de gegevens die zij heeft ontvangen van de beleggingsonderneming door te geven aan de lidstaat waarnaar de beleggingsonderneming voornemens is beleggingsdiensten te
verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten. Hiermee
weigert de bevoegde autoriteit te notificeren. Op grond van
het tweede lid (nieuw) van artikel 2:128 Wft deelt de AFM
zijn besluit binnen drie maanden na ontvangst van de gegevens mee aan de desbetreffende lidstaat. In deze mededeling kan ook worden aangegeven dat de AFM besloten
heeft niet te notificeren en derhalve de gegevens van de
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desbetreffende beleggingsonderneming niet door te geven.
Het vijfde lid van artikel 31 van de MiFID behoeft daarom
geen nadere implementatie.
Artikel 32, zesde lid
In het zesde lid van artikel 32 van de MiFID is bepaald dat
zodra de mededeling van de toezichthoudende instantie
van de lidstaat van ontvangst is binnengekomen of wanneer deze niet binnen een termijn van twee maanden, gerekend vanaf de datum van toezending van de mededeling
door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst, reageert, het bijkantoor gevestigd kan worden en
zijn werkzaamheden kan aanvangen. Dit is reeds bepaald
in artikel 2:101, eerste lid, van de Wft.
Artikel 32, achtste lid
Het achtste lid van artikel 32 van de MiFID bepaalt dat de
lidstaten er zorg voor moeten dragen dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de beleggingsonderneming zelf in het bijkantoor, dat is gevestigd op
het grondgebied van de lidstaat van ontvangst, inspecties
kan verrichten. De toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst dient de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van ontvangst in kennis te stellen van deze inspecties. Dit is reeds opgenomen in artikel 1:56 van de Wft.
Artikel 48
In artikel 48 van de MiFID zijn regels met betrekking tot het
aanwijzen van bevoegde autoriteiten opgenomen. Zo bepaalt de eerste volzin van artikel 48, eerste lid, dat elke lidstaat de bevoegde autoriteiten aanwijst die de in de verschillende bepalingen van de richtlijn opgenomen taken
moeten vervullen.
In de Wft geschiedt de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten in de artikelen 1:24 en 1:25 waarin de taak van DNB
respectievelijk de AFM is geregeld. Op grond van artikel
1:24, tweede lid, van de Wft heeft DNB tot taak het prudentieel toezicht op de financiële ondernemingen uit te oefenen
en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten. Het tweede lid van artikel 1:25 van de Wft bepaalt dat de AFM tot taak heeft het
gedragstoezicht op de financiële ondernemingen uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële
ondernemingen tot de financiële markten. Uit deze taakverdeling volgt dat al naar gelang sprake is van prudentiele
regels dan wel gedragsregels DNB dan wel de AFM belast
is met het toezicht. De tweede volzin van artikel 48, eerste
lid, behoeft niet in de Wft te worden opgenomen. Deze volzin verplicht de lidstaten de Commissie alsmede de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten mee te delen
welke bevoegde autoriteit verantwoordelijk is voor de vervulling van elk van de in de richtlijn omschreven taken, met
vermelding van eventuele splitsingen van taken. Nederland
zal na inwerkingtreding van de implementiewetgeving aan
deze verplichting voldoen.
Op grond van artikel 48, tweede lid, van de MiFID hebben
de door een lidstaat aangewezen bevoegde autoriteiten de
mogelijkheid om bepaalde aan hen opgedragen taken aan
andere entiteiten te delegeren. Nederland zal van deze
mogelijkheid geen gebruik maken. Mitsdien behoeft het
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tweede lid van artikel 48 niet te worden opgenomen in de
Wft. Het derde lid van artikel 48 verplicht de Commissie om
regelmatig een lijst van bevoegde autoriteiten bekend te
maken in het Publicatieblad van de Europese Unie en die
lijst doorlopend op haar website bij te werken. Ook dit artikellid behoeft niet in de Wft te worden opgenomen.
Artikel 49
Artikel 49 van de MiFID bevat enkele voorschriften met betrekking tot de samenwerking tussen de nationale toezichthouders, voor het geval een lidstaat meer dan een toezichthouder heeft aangewezen om de bepalingen uit de
MiFID te handhaven. Aan deze voorschriften wordt reeds
voldaan door de samenwerkingsbepalingen die in afdeling
1.3.1 van de Wft zijn opgenomen. Deze bepalingen – de artikelen 1:46 tot en met 1:50 – regelen de samenwerking en
uitwisseling van informatie tussen DNB en de AFM in het
kader van het toezicht op financiële ondernemingen.
Artikel 50, eerste lid,
Om de verplichtingen die in de MiFID zijn neergelegd te
doen nakomen, moeten lidstaten verschillende bevoegde
autoriteiten kunnen aanwijzen. Voorts dienen lidstaten te
voorzien in de controle-en onderzoeksbevoegdheden opgesomd in artikel 50, tweede lid, van de MiFID. Deze bevoegdheden kunnen op grond van de Nederlandse regelgeving door de toezichthouder – de AFM en DNB – rechtstreeks dan wel in samenwerking met andere autoriteiten
(bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie; hierna: OM) dan wel
via een verzoek aan de bevoegde (Nederlandse) rechtelijke
instantie worden uitgeoefend (artikel 50, eerste lid, aanhef
en onderdelen a, b en d, van de MiFID).
Zo kan de AFM of DNB bijvoorbeeld toegang tot documenten verkrijgen op grond van 1:72 van de Wft juncto artikel
5:17 van de Awb, voor zover in redelijkheid mag worden
aangenomen dat die documenten gegevens bevatten die
relevant zijn voor het door hen uit te oefenen toezicht. Opsporingsambtenaren en het OM zijn daartoe bevoegd op
grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet economische
delicten respectievelijk op grond van het eerste boek, titel
IV, derde en zevende afdeling, van het Wetboek van Strafvordering. Een andere bevoegdheid, die het recht omvat tot
het bevriezen van of het beslagleggen op activa, kan de
toezichthouder uitoefenen in samenwerking met het OM.
Op grond van het eerste boek, titel IV, derde afdeling, van
het Wetboek van Strafvordering voert het OM die bevriezing of beslaglegging uit.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel a,
De medewerkers van de toezichthouders die bij een besluit
als bedoeld in artikel 1:72, eerste lid, van de Wft zijn belast
met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Wft is bepaald, voldoen aan de in artikel 5:11 van
de Awb opgenomen definitie van «toezichthouder».
Daarmee beschikken deze medewerkers over de bevoegdheden van afdeling 5.2 van de Awb met uitzondering van
die welke zijn opgenomen in de artikelen 5:18 en 5:19 (vgl.
artikel 1:73, eerste lid, van de Wft). Eén van die bevoegdheden betreft de inzage van gegevens en bescheiden. Op
grond van artikel 5:17, eerste lid, van de Awb is een toezichthouder bevoegd inzage te vorderen van zakelijke ge-
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gevens en bescheiden. Het tweede lid van artikel 5:17 regelt dat de toezichthouder bevoegd is van de gegevens en
bescheiden kopieën te maken. Vastgesteld kan worden dat
de in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de
MiFID opgenomen bevoegdheid geen nadere uitwerking in
de Wft behoeft.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel b,
De in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de
MiFID opgenomen inlichtingenbevoegdheid behoeft vanwege het bepaalde in de artikelen 5:16 van de Awb en
1:74, eerste lid, van de Wft geen nadere uitwerking in de
Wft. De overige in onderdeel b, van artikel 50, tweede lid,
opgenomen bevoegdheden, het oproepen en het ondervragen van personen ter verkrijging van inlichtingen, behoeven evenmin in de Wft te worden uitgewerkt. In samenwerking met het OM of de bevoegde (Nederlandse)
rechterlijke instanties kan de toezichthouder – ten behoeve
van het verkrijgen van inlichtingen – personen (doen) oproepen en ondervragen (artikel 50, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de MiFID).
Artikel 50, tweede lid, onderdeel c,
Op grond van artikel 5:15 van de Awb is een toezichthouder, waaronder begrepen personen als bedoeld in artikel
1:72, eerste lid, van de Wft, bevoegd elke plaats te betreden. Op basis van deze bevoegdheid kan de toezichthouder ter plekke inspecties verrichten. Deze bevoegdheid
geldt echter niet voor het – zonder toestemming van de
bewoner – betreden van een woning. Met de in artikel 5:15
van de Awb opgenomen bevoegdheid wordt voldaan aan
het bepaalde in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel
c, van de MiFID.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel d,
Aan de in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van
de MiFID opgenomen bevoegdheid om bestaande overzichten van telefoon-en dataverkeer te verlangen behoeft
geen nadere uitvoering te worden gegeven. De toezichthouder kan die bevoegdheid uitoefenen op grond van het
bepaalde in de artikelen 5:16 van de Awb en artikel 1:74
van de Wft. Voorts kan de toezichthouder in samenwerking
met opsporingsambtenaren of het OM bepaalde gegevens
met betrekking tot telefoonen dataverkeer van aanbieders
van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten vorderen (artikel 13.4 van de Telecommunicatiewet en de artikelen 126n en 126na van het
Wetboek tot Strafvordering). Van deze bevoegdheid kan alleen in de strafvorderlijke sfeer gebruik worden gemaakt.
Zo kan de Officier van Justitie verkeersgegevens – gegevens over een gebruiker en het telecommunicatieverkeer
met betrekking tot die gebruiker – vorderen in geval van
verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering. Tot de in het eerste lid van artikel 67 omschreven misdrijven behoren onder
meer de in de artikelen 5:56, 5:57 en 5:58 van de Wft omschreven misdrijven.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel e,
Ingevolge het bepaalde in de artikelen 1:75, eerste lid, en
1:79 van de Wft kan de toezichthouder een financiële on-
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derneming na een overtreding een aanwijzing geven respectievelijk een last onder dwangsom opleggen. Het doel
waarvoor deze herstelsancties kunnen worden gebruikt, is
het bewerkstelligen dat de financiële onderneming de door
de toezichthouder geconstateerde overtreding(en) beëindigt. Met de hiervoor genoemde Wft-artikelen is artikel 50,
tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de MiFID afdoende
geïmplementeerd.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel f,
Ingevolge het bepaalde in artikel 50, tweede lid, aanhef en
onderdeel f, van de MiFID dient de toezichthouder het recht
te hebben om bevriezing of beslaglegging van activa te
verzoeken. Dit recht kan de toezichthouder uitoefenen in
samenwerking met het Openbaar Ministerie (of met de bevoegde rechterlijke instantie). Op grond van het eerste
boek, titel IV, derde afdeling, van het Wetboek van Strafvordering kan de bevriezing van of de beslaglegging op activa door het OM worden uitgevoerd.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel g,
De in artikel 50, tweede lid, onderdeel g, van de MiFID opgenomen bevoegdheid van de toezichthouder om een tijdelijk verbod op beroepsuitoefening te verlangen, is reeds afdoende geïmplementeerd, doordat de toezichthouder een
aanwijzing kan geven of een last onder dwangsom kan opleggen, waardoor een medewerker van een onderneming
tijdelijk een bepaalde functie niet meer uit mag oefenen.
Daarnaast kan op basis van artikel 7, onderdeel c, van de
Wet op de economische delicten de betrokken onderneming geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel h
Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of
krachtens de Wft gestelde regels beschikt de toezichthouder over een inlichtingenbevoegdheid (artikelen 5:16 van
de Awb en 1:74 van de Wft). Vergunninghoudende beleggingsondernemingen en accountants van gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel
h, van de MiFID vallen ook onder het bereik van de inlichtingenbevoegdheid. De medewerkingsplicht van artikel 5:20
van de Awb is van overeenkomstige toepassing. Voor de
goede orde wordt nog opgemerkt dat voor een (register)accountant geen verschoningsrecht geldt (HR 14 juni
1985, NJ 1986, 175; HR 6 mei 1986, NJ 1986, 813).
Artikel 50, tweede lid, onderdeel i,
Ingevolge het bepaalde in artikel 50, tweede lid, onderdeel
i, van de MiFID dient de bevoegde autoriteit over de bevoegdheid te beschikken om elke maatregel te nemen die
ervoor zorgt dat beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten zich aan de wettelijke voorschriften blijven
houden. Deze maatregelen zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van en last onder dwangsom of van
een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning,
zijn opgenomen in de hoofdstukken 1.4, 1.5, 5.2, en 5.4
van de Wft. Hiermee wordt voldaan aan het in onderdeel i
van artikel 50, tweede lid, van de MiFID opgenomen voorschrift.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel l,
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De controle-en onderzoeksbevoegdheden zoals die ingevolge het bepaalde in artikel 50 van de MiFID worden vereist, kunnen op grond van de Nederlandse wetgeving worden uitgeoefend door de toezichthouder dan wel door het
Openbaar Ministerie of opsporingsambtenaren op grond
van de Wet economische delicten (Wed). Met betrekking
tot de samenwerking tussen de toezichthouder en het
Openbaar Ministerie kan worden opgemerkt dat de toezichthouder slechts indien zich bijzondere omstandigheden
voordoen, zal afzien van handhavend optreden. Hiervan
kan sprake zijn indien de toezichthouder geen mogelijkheid
heeft om effectief optreden. In een dergelijke situatie ligt
het in de rede dat de toezichthouder zich tot het Openbaar
Ministerie wendt met het verzoek om een strafrechtelijke
vervolgingsprocedure in te leiden. Hiermee wordt voldaan
aan het bepaalde in artikel 50, tweede lid, onderdeel l, van
de MiFID juncto artikel 50, eerste lid, onderdeel b, van de
MiFID.
Artikel 50, tweede lid, onderdeel m,
Artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel m, van de MiFID behoeft vanwege het bepaalde in artikel 5:15, derde
lid, van de Awb geen implementatie in de Wft. Op grond
van het derde lid van artikel 5:15 kan de toezichthouder
zich bij het uitoefenen van zijn toezichtactiviteiten, zoals verificatie ter plaatste of bij het doen van onderzoek, laten
vergezellen door een accountant of een andere deskundige.
Artikel 51, eerste lid
Het eerste lid van artikel 51 van de MiFID verplicht lidstaten
er op toe te zien dat passende administratieve maatregelen
of administratieve sancties kunnen worden opgelegd bij
overtreding van ter uitvoering van de MiFID vastgestelde
bepalingen.
In afdeling 1.4.2 (Handhaving) van de Wft zijn de administratieve maatregelen en administratieve sancties opgenomen die kunnen worden opgelegd wanneer een (bepaalde)
in de Wft opgenomen bepaling niet of niet langer wordt nageleefd. Hiermee wordt gedoeld op het geven van een
aanwijzing (artikel 1:75 Wft), het benoemen van een curator (artikel 1:76 Wft), de last onder dwangsom (artikel 1:79
Wft) en de bestuurlijke boete (artikel 1:80 Wft). Uit de artikelen 1:79 en 1:80 in samenhang met de bij die artikelen
behorende bijlagen blijkt in welke gevallen een last onder
dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Andere administratieve maatregelen zoals
het intrekken van een vergunning, erkenning, verklaring
van geen bezwaar of van een ontheffing van een verbod
zijn opgenomen in afdeling 1.6.1 (Vergunningen) van de
Wft. Indien een ter uitvoering van de MiFID vastgestelde
bepaling wordt overtreden, kan een van de hiervoor bedoelde maatregelen of sancties worden opgelegd aan de
voor die overtreding verantwoordelijke persoon. Met dit
stelsel van bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten
voldoet de Wft aan het bepaalde ingevolge artikel 51, eerste lid, van de MiFID.
Artikel 51, tweede lid
Het tweede lid van artikel 51 van de MiFID verplicht de lidstaten (administratieve) sancties vast te stellen indien geen
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medewerking wordt verleend aan een onderzoek als bedoeld in artikel 51. Op grond van artikel 5:20, eerste lid, van
de Awb is een ieder verplicht aan een toezichthouder alle
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (medewerkingsplicht). De medewerkingsplicht is niet beperkt tot de in
afdeling 5.2. van de Awb opgenomen bevoegdheden maar
ziet ook op bepaalde aanvullende bevoegdheden die bij
bijzondere wet – zoals de Wft – aan de toezichthouder zijn
toegekend. Zo is bijvoorbeeld in artikel 1:74, eerste lid, van
de Wft een ten opzichte van artikel 5:16 van de Awb aanvullende inlichtingenbevoegdheid voor de toezichthouder
opgenomen. Op grond van die bevoegdheid kan die toezichthouder ten behoeve van het toezicht op de naleving
van de bij of krachtens de Wft gestelde regels – derhalve
ook van regels die strekken tot implementatie van de MiFID
– van een ieder inlichtingen vorderen. In het tweede lid van
artikel 1:74 is artikel 5:20 van de Awb van overeenkomstige
toepassing verklaard zodat de in die Awb-bepaling opgenomen medewerkingsplicht ook geldt met betrekking tot vorenbedoelde aanvullende inlichtingenbevoegdheid. Voorts
wordt in de artikelen 1:52, tweede lid, 1:56, vierde lid, 1:57,
tweede lid, 1:68, tweede lid, 1:79, eerste lid, en 1:80, eerste
lid, van de Wft, artikel 5:20 van de Awb van (overeenkomstige) toepassing verklaard.
Ingevolge het bepaalde in artikel 1:80, eerste lid, van de
Wft kan de toezichthouder bij een weigering om op grond
van artikel 1:74, eerste lid, inlichtingen te verstrekken aan
betrokkene een bestuurlijke boete opleggen. Voorts bepaalt
artikel 1:80, eerste lid, dat de toezichthouder ter zake van
een overtreding van artikel 5:20 van de Awb een bestuurlijke boete kan opleggen. Een dergelijke overtreding kan betrekking hebben op een weigering om medewerking te verlenen aan een op artikel 5:16 van de Awb gebaseerde vordering tot het verstrekken van inlichtingen. Voor de goede
orde wordt nog opgemerkt dat de bevoegdheid om op
grond van artikel 1:74 inlichtingen te vorderen, toekomt aan
de toezichthouder in zijn hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan terwijl de in artikel 5:16 van de Awb opgenomen bevoegdheid om inlichtingen te vorderen uitsluitend
toekomt aan de op grond van artikel 1:72 van de Wft aangewezen medewerkers van de toezichthouder.86
Artikel 51, derde lid
Ingevolge artikel 51, derde lid, van de MiFID dient de bevoegde autoriteit administratieve maatregelen of sancties
terzake schending van de MiFIDbepalingen openbaar te
kunnen maken. Dit behoeft geen nadere implementatie.
De Wft voorziet reeds in (de mogelijkheid van) openbaarmaking van administratieve maatregelen of sancties. Allereerst kan hierbij verwezen worden naar de publicatiemogelijkheden van afdeling 1.5.2. Op grond van afdeling 1.5.2
kan de toezichthouder een openbare waarschuwing uitvaardigen. Voorts is de toezichthouder op grond van deze
afdeling verplicht de bestuurlijke boete en de last onder
dwangsom te publiceren. Hierbij wordt opgemerkt dat artikel 51, derde lid, van de MiFID, waarin wordt gesproken
86
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van de bevoegdheid tot openbaarmaking, niet aan een verplichte openbaarmaking van bepaalde administratieve
maatregelen of sancties, zoals de bestuurlijke boete of de
last onder dwangsom, in de weg staat. De publicatiemogelijkheden van afdeling 1.5.2 hebben overigens een waarschuwend karakter: zij strekken tot het uitvaardigen van
een waarschuwing en niet tot het straffen van een overtreder.
Voorts kan in dit kader worden verwezen naar de bepalingen omtrent openbaarmaking van maatregelen of sancties door het doen van een mededeling in de Staatscourant. Zie hiervoor onder meer de bepalingen omtrent de
openbaarmaking van (i) de intrekking van een verklaring
van geen bezwaar (artikel 3:105, zesde lid), (ii) de intrekking van een erkenning (artikel 5:27, zesde lid), (iii) het besluit tot toepassing van een vangnetregeling (artikel 3:260,
derde lid), en (iv) een verbod, als bedoeld in artikel 1:58 of
1:67, eerste lid (artikel 1:58, vierde lid respectievelijk artikel
1:67, tweede lid).
Daarnaast geldt ingevolge de Wft dat bepaalde maatregelen of sancties in het register worden ingeschreven en
hiermee openbaar worden. Dit geldt onder meer voor een
verbod, bedoeld in artikel 1:59, tweede lid, of artikel 4:4 van
de wet. Ook de intrekking van een vergunning of ontheffing
van een verbod wordt – door middel van een doorhaling in
het register – ingeschreven.87
Wat betreft de buiten de Wft genoemde gevallen geldt het
volgende. Ingevolge de Wft kan de toezichthouder maatregelen of sancties ten aanzien waarvan in de Wft niet expliciet de mogelijkheid dan wel verplichting tot publicatie is
opgenomen, openbaar maken, voor zover deze geen vertrouwelijke gegevens bevatten. De geheimhoudingsbepalingen verzetten zich er immers niet in algemene zin tegen
dat de toezichthouders de transparantie betrachten die zij
op basis van de Awb kunnen of geacht worden te bieden
over de wijze waarop zij omgaan met hun toezichten handhavingbevoegdheden.88 Dit brengt met zich mee dat het de
toezichthouder vrijstaat niet-vertrouwelijke informatie ten
aanzien van bijvoorbeeld overtredingen of aanwijzingen,
mits zorgvuldig, openbaar te maken. De toezichthouder zal
alleen tot een dergelijke openbaarmaking mogen overgaan
als het uit een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak voortvloeit.
Ook bij dergelijke publicaties zullen, ook al zijn het geen
besluiten, wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn. Eisen van zorgvuldigheid en een
verbod van willekeur weerhouden een bestuursorgaan om
«zomaar» de openbaarheid te zoeken, ook al bestaan er
geen wettelijke belemmeringen daartoe. Het nut van een
publicatie moet helder zijn en altijd in verhouding staan tot
de mogelijke schade die de betrokken persoon leidt. Hierbij
wordt verwezen naar bestaande jurisprudentie 89 waaruit
volgt dat een toezichthouder niet «lichtvaardig» tot publicatie kan overgaan, maar hierbij zorgvuldigheid moet betrachten. Met dit stelsel van openbaarmakingsmogelijkheden
dan wel -verplichtingen voldoet de Wft aan het bepaalde in
87
88
89

Zie Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 60.
Kamerstuk 29.108, nr. 19, p. 301.
Onder meer Hof ’s-Gravenhage 24 februari 2005, LJN AS
9694 en Hof ’s-Gravenhage 14 april 2005, LJN AT3883.
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artikel 51, derde lid, van de MiFID.
Ingevolge artikel 51, derde lid, van de MiFID dient openbaarmaking van een administratieve maatregel of sanctie
achterwege te blijven indien dit de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen of onevenredige schade aan de
betrokken partijen zou toebrengen. Dit behoeft evenmin
implementatie. Het evenredigheidsbeginsel (ook wel proportionaliteitsbeginsel genoemd) is in artikel 3:4, tweede lid,
van de Awb gecodificeerd. Hiermee is in voldoende mate
voldaan aan de «tenzij-bepaling» van artikel 51, derde lid,
van de MiFID. Hierbij kan worden opgemerkt dat ingeval de
toezichthouder een administratieve maatregel of sanctie
openbaar maakt en de financiële markten hierdoor ernstig
in gevaar worden gebracht, de toezichthouder in strijd handelt met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Aangezien in de
Wft ten aanzien van de bestuurlijke boete en de last onder
dwangsom verplichte openbaarmaking geldt (in plaats van
de bevoegdheid om openbaar te maken), is in de Wft expliciet opgenomen dat openbaarmaking hiervan achterwege
blijft indien dit in strijd is of zou kunnen komen met het doel
van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op
de naleving van deze wet. Dit om onduidelijkheden hieromtrent te voorkomen.
Artikel 52, eerste lid
Artikel 52, eerste lid, van de MiFID strekt ertoe dat elk besluit genomen op grond van bepalingen voortvloeiend uit
MiFID voldoende gemotiveerd is en dat tegen deze besluiten beroep openstaat bij de rechter. Dit behoeft geen implementatie in de Wft. Het motiveringsbeginsel is in afdeling 3.7 van de Awb volledig gecodificeerd. Ook de mogelijkheid van beroep tegen besluiten, waaronder tevens begrepen besluiten voortvloeiend uit de MiFID, is in de Awb
neergelegd, en wel in de hoofdstukken 6 tot en met 8 van
de Awb.
Voorts is in artikel 52, eerste lid, van de MiFID bepaald dat
beroep mogelijk is wanneer er binnen zes maanden na indiening van een vergunningsaanvraag geen beslissing
dienaangaande is genomen. Deze bepaling strekt ertoe te
waarborgen dat de aanvrager van een vergunning een
rechtsmiddel kan aanwenden tegen het uitblijven van een
beslissing op de aanvraag door het bestuursorgaan en hem
hierbij een duidelijk omlijnd tijdstip wordt geboden waarna
hij een rechtsmiddel tegen het uitblijven van de beslissing
kan aanwenden. Een dergelijke waarborg is reeds in het
Nederlands rechtssysteem verankerd.
In geval van fictieve weigering of een niet tijdige beslissing
door het bestuursorgaan staat voor de aanvrager de mogelijkheid van bezwaar of administratief beroep open (artikel
6:2 Awb). Ingevolge artikel 6:12, eerste lid, van de Awb is
een dergelijk bezwaar of administratief beroep niet aan een
termijn gebonden. Wel dient het rechtsmiddel niet onredelijk laat te worden aangewend (artikel 6:12, derde lid, Awb).
In de Wft is – uit het oogpunt van rechtszekerheid – een
uniforme beslistermijn voor de beschikking op de vergunningaanvraag opgenomen. De toezichthouder dient binnen
dertien weken na ontvangst op de aanvraag te beslissen
(artikel 1:102, derde lid, van de Wft). Dit leidt slechts uitzondering indien de aanvrager tevens een aanvraag tot
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verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld
in artikel 3:95, eerste lid, onderdeel b of c, van de Wft, heeft
ingediend. In een dergelijk geval dient de toezichthouder de
beschikking aan te houden, doch in elk geval te beslissen
binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag (artikel
1:103 van de Wft).
Met dit stelsel is gekozen voor een uniforme beslistermijn,
die in beginsel korter is dan zes maanden. Dit biedt meer
rechtszekerheid voor de aanvrager. Deze hoeft in beginsel
niet zes maanden te wachten alvorens hij een rechtsmiddel
kan aanwenden tegen het uitblijven van een beschikking.
Slechts indien de aanvrager tevens een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar heeft ingediend,
is de beslistermijn zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel
52, eerste lid, van de MiFID.
Artikel 52, tweede lid
In artikel 52, tweede lid, van de MiFID is bepaald dat (vertegenwoordigers van) overheidsinstanties, bepaalde consumenten-of beroepsorganisaties zich in het belang van de
consument tot de rechter of de bevoegde administratieve
instanties moeten kunnen wenden om de toepassing van
de nationale bepalingen ter uitvoering van MiFID af te
dwingen. Hiermee wordt gedoeld op de mogelijkheid van
een collectieve actie (in het belang van de consument). In
de artikelen 305a, 305b, en 305c van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is een algemene regeling voor de collectieve actie neergelegd. Ook de Awb kent de mogelijkheid van
een collectieve actie (artikel 1:2, derde lid, van de Awb).
Om die reden is implementatie van het bepaalde in het
tweede lid van artikel 52 van de MiFID niet nodig.
Artikel 53, tweede lid
De lidstaten dienen er op grond van artikel 53, tweede lid,
van de MiFID zorg voor te dragen dat de samenwerking
tussen organen bij de beslechting van grensoverschrijdende geschillen niet wordt gehinderd door wettelijke-en bestuursrechtelijke bepalingen.
Het grensoverschrijdende buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële diensten (FIN-NET) beoogt de beslechting van grensoverschrijdende financiële geschillen
binnen de Europese Economische Ruimte te bevorderen.
Deze bestaande samenwerking – waaraan ook Nederlandse geschilleninstanties deelnemen – wordt ondersteund en
niet gehinderd door nationale wettelijke-of bestuursrechtelijke bepalingen. Artikel 53, tweede lid, van de MiFID behoeft gelet op het bovenstaande geen nadere omzetting.

gesloten stelsel is verwerkt in de artikelen 1:89 tot en met
1:93 van de Wft. Het geheimhoudingsregime van de MiFID,
zoals neergelegd in artikel 54, sluit hier grotendeels bij aan.
De in artikel 54, eerste lid, van de MiFID opgenomen geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke gegevens is reeds verwerkt in artikel 1:89, eerste lid, van de Wft.
Ingevolge dit eerste lid van artikel 1:89 is het – kortweg gezegd – een ieder verboden vertrouwelijke gegevens uit te
wisselen of te openbaren. Met deze bepaling is beoogd te
waarborgen dat vertrouwelijke gegevens in de zin van de
Wft binnen de «muren» van de toezichthouders blijven, behoudens de gevallen waarin verstrekking is toegestaan op
grond van de Europese financiële toezichtrichtlijnen. 91 In
het tweede lid van artikel 1:89 is een uitzondering gegeven
op de geheimhoudingsplicht van het eerste lid van dat artikel. Op basis van het tweede lid kan de toezichthouder met
gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens mededelingen
doen indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen.
In artikel 1:89, eerste lid, en de artikelen 1:90 tot en met
1:93 van de Wft zijn de overige uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van artikel 1:89, eerste lid, neergelegd.
Deze uitzonderingen vinden hun oorsprong in de Europese
financiële richtlijnen en komen overeen met het bepaalde in
de MiFID. Hiermee is voldaan aan artikel 54, eerste lid, van
de MiFID. Artikel 54, derde lid, van de MiFID strekt ertoe te
waarborgen dat degene die vertrouwelijke gegevens ontvangt deze gegevens uitsluitend gebruikt bij de uitoefening
van zijn taken en functies. Ingevolge dit derde lid brengt dit
met zich mee dat de bevoegde autoriteiten deze vertrouwelijke gegevens alleen kunnen aanwenden binnen de werkingssfeer van de MiFID en dat anderen dan de bevoegde
autoriteiten deze gegevens slechts aanwenden voor het
doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt dan wel in procedures die specifiek met de uitoefening van hun functies
verband houden. Dit behoeft geen implementatie. Ingevolge de Wft mag de toezichthouder vertrouwelijke gegevens
slechts verstrekken indien dit voor de uitvoering van zijn
taak nodig is of door de Wft wordt vereist (artikel 1:89, eerste lid) dan wel in specifiek in de Wft omschreven gevallen
(artikel 1:89, tweede lid, tot en met 1:93). Aan de verstrekking van vertrouwelijke informatie in deze specifiek omschreven gevallen zijn voorwaarden verbonden teneinde te
bewerkstelligen dat de toezichthouder hierbij zorgvuldig
handelt. Deze specifiek omschreven gevallen (en de daaraan verbonden voorwaarden) vinden hun oorsprong in de
Europese financiële toezichtrichtlijnen. Zo moet voldoende
gewaarborgd zijn dat degene die de vertrouwelijke gege-

Artikel 54
De Europese financiële toezichtrichtlijnen kennen een strikt
geheimhoudingsregime met een stelsel van limitatief omschreven uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht 90. Dit
90

Zie o.m. de artikelen 16 van Richtlijn nr. 1992/49/EEG van de
Raad 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 (derde richtlijn schadeverzekering) (PbEEG L 228), 29 van Richtlijn 2001/17/EG van het Eu-
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91

ropees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende
de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen
(PbEG L 110), 33 van Richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de
sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L
125), artikel 16 van Richtlijn nr. 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (PbEG L 345) en artikel 44 van Richtlijn
nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van
de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 2006,
177).
Kamerstuk 29.708, nr. 3, p. 46.
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vens ontvangt deze gegevens niet aanwendt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt (artikel 1:90, eerste
lid, onderdeel f, en 1:93, tweede lid, onderdeel f). Daarnaast geldt ingevolge de artikelen 1:91, eerste lid, en 1:92,
eerste lid, van de Wft dat de toezichthouder vertrouwelijke
gegevens of inlichtingen slechts aan de in die artikelen genoemde personen kan verstrekken voorzover deze gegevens dienstig respectievelijk noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door die personen uitgeoefende taken in liquidatie-en saneringsprocedures (artikel 1:91, eerste lid) of
strafrechtelijke (onderzoeks)procedures (artikel 1:92, eerste
lid). Met dit stelsel is gewaarborgd dat de toezichthouder
vertrouwelijke gegevens alleen verstrekt indien degene die
deze gegevens ontvangt deze uitsluitend gebruikt voor het
doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel voor de uitoefening
van zijn functie. Dit is in lijn met het bepaalde in artikel 54,
derde lid, van de MiFID.
Artikel 54, derde lid, tweede volzin, van de MiFID biedt
hierop evenwel een uitzondering: degenen die vertrouwelijke gegevens ontvangen, kunnen deze gegevens aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt,
indien de verstrekker van deze gegevens hiermee instemt.
Dit behoeft geen implementatie.
Artikel 54, derde lid, tweede volzin, van de MiFID is expliciet verwerkt in de Wft ten aanzien van een toezichthoudende instantie (in een andere lidstaat) in die zin dat vertrouwelijke informatie afkomstig van een toezichthoudende
instantie (in een andere lidstaat) voor een ander doel kan
worden gebruikt dan waarvoor aanvankelijk toestemming
was verleend, indien de toezichthoudende instantie (in een
andere lidstaat) hiermee heeft ingestemd (zie hiertoe de artikelen 1:90, tweede lid en 1:93, derde lid, van de Wft).
Voor het overige geldt dat het uiteraard mogelijk is dat de
ontvangende instantie de verkregen informatie achteraf wil
gaan gebruiken voor een ander doel dan waarvoor aanvankelijk toestemming was verleend. In dat geval is aanvullende toestemming vereist waarbij wederom een toetsing
plaatsvindt aan de daarvoor geldende criteria uit de Wft.
Zie voor deze criteria onder meer de artikelen 1:90, eerste
lid, 1:91, tweede lid, en 1:93, tweede lid, van de Wft en in
dit kader in het bijzonder de artikelen 1:90, eerste lid, onderdeel f en 1:93, tweede lid, onderdeel f, van de Wft. Deze
nieuwe toetsing heeft dan als uitgangspunt het nieuwe doel
waartoe de informatie zal worden gebruikt.
Aan het bedoelde toestemmingsvereiste kan worden voldaan door bijvoorbeeld de verkregen goedkeuring te laten
vastleggen onder beschrijving van het doel waarvoor de
toezichthouder dan wel een toezichthoudende instantie (in
een andere lidstaat) de vertrouwelijke informatie mag gebruiken.
Uit de aard van het geheimhoudingsregime vloeit overigens
voort dat de toezichthouder terughoudendheid dient te betrachten ten aanzien van het verkrijgen van de benodigde
toestemming. Immers, het past niet binnen het systeem
van de Wft dat verstrekkers van vertrouwelijke gegevens in
algemene zin worden verzocht om toestemming voor een
ander gebruik dan waarvoor aanvankelijk toestemming was
verleend. Een toezichthouder dient zich van geval tot geval
met een uitdrukkelijk verzoek hiertoe tot de betreffende
verstrekker te wenden. In artikel 54, vierde lid, tweede volzin, van de MiFID is bepaald dat dat artikel er niet aan in de
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weg staat dat de bevoegde autoriteiten vertrouwelijke gegevens uitwisselen of doorgeven in overeenstemming met
de MiFID en de andere Europese financiële toezichtrichtlijnen. Het geheimhoudingsregime van deze Europese financiële toezichtrichtlijnen is verwerkt in de artikelen 1:89 tot
en met 1:93 van de Wft. De Wft is derhalve op dit onderdeel in lijn met artikel 54, vierde lid, van de MiFID. Voorts is
in het vierde lid van artikel 54 van de MiFID bepaald dat de
bevoegde autoriteiten vertrouwelijke gegevens kunnen uitwisselen dan wel doorgeven indien hiervoor toestemming is
verkregen van degene die deze gegevens heeft verstrekt.
Dit behoeft geen implementatie.
Ten aanzien van een toezichthoudende instantie (in een
andere lidstaat) en de toezichthouder is dit expliciet in de
Wft verwerkt. Ingevolge de Wft kan de toezichthouder in
bepaalde specifiek omschreven situaties vertrouwelijke gegevens verstrekken nadat hij hiertoe instemming heeft verkregen van een toezichthoudende instantie in een andere
lidstaat (artikel 1:90, tweede lid), een andere toezichthouder (artikel 1:91, tweede lid) of een toezichthoudende instantie (artikel 1:91, tweede lid, en 1:93, derde lid), zijnde
degenen die de vertrouwelijke gegevens in die specifieke
situaties aan de toezichthouder hebben verstrekt. Voor het
overige geldt dat het de toezichthouder vrijstaat vertrouwelijke gegevens – met instemming van degene die deze gegevens heeft medegedeeld – te verstrekken in de specifiek
in de Wft omschreven gevallen aan de specifiek in de Wft
omschreven personen. Hierbij zij verwezen naar de artikelen 1:89 tot en met 1:93 van de Wft.
Tot slot artikel 54, vijfde lid, van de MiFID. In dit vijfde lid is
bepaald dat artikel 54 van de MiFID er niet aan in de weg
staat dat de bevoegde autoriteiten vertrouwelijke gegevens
uitwisselen of doorgeven die niet afkomstig zijn van een
bevoegde autoriteit in een andere lidstaat. Dit behoeft geen
implementatie. In de artikelen 1:89 tot en met 1:93 van de
Wft is een stelsel opgenomen van limitatief omschreven
uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van artikel
1:89, eerste lid. In deze specifieke uitzonderingsgevallen
kan de toezichthouder vertrouwelijke gegevens, die hij
heeft verkregen bij de vervulling van de hem opgedragen
taak, verstrekken. Dit brengt met zich mee dat een toezichthouder vertrouwelijke gegevens die niet afkomstig zijn
van een bevoegde autoriteit en zijn ontvangen bij vervulling
van de hem ingevolge de Wft opgedragen taak, in deze
specifiek omschreven uitzonderingsgevallen kan uitwisselen (of doorgeven). Ook dit is in lijn met artikel 54, vijfde lid,
van de MiFID.
Artikel 55
Artikel 55 van de MiFID vervangt zonder inhoudelijke wijzigingen artikel 25bis van de richtlijn beleggingsdiensten.
Laatstgenoemd artikel is geïmplementeerd in de artikelen
3:88, eerste, derde en zesde lid, en 4:27, eerste tot en met
derde en zesde lid, van de Wft. Deze artikelen behoeven
geen wijziging.
Artikel 56
In artikel 56, eerste lid, eerste volzin, van de MiFID is bepaald dat de toezichthoudende instanties van de verschillende lidstaten samenwerken wanneer dat voor de vervulling van hun taken uit hoofde van de MiFID nodig is. Deze
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samenwerkingsbepaling is reeds opgenomen in artikel
1:51, eerste lid, van de Wft.
De tweede volzin van artikel 56, eerste lid, van de MiFID
geeft aan dat de toezichthoudende instanties assistentie
verlenen aan de toezichthoudende instanties van andere
lidstaten. Dit is reeds opgenomen in artikel 1:51, tweede lid,
van de Wft.
In de derde volzin van het eerste lid van artikel 56 van de
MiFID is bepaald dat de lidstaten één toezichthoudende instantie aanwijzen als contactpunt. Hiervoor is gekozen om
de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken en te
versnellen. Voor Nederland is de AFM het contactpunt. Dit
hoeft niet bij wet te worden geregeld. De Commissie en de
overige lidstaten zullen van de aanwijzing van de AFM op
de hoogte worden gesteld.
In de eerste volzin van het derde lid van artikel 56 van de
MiFID is bepaald dat de lidstaten de nodige administratieve
en organisatorische maatregelen nemen om de in artikel
56, eerste lid, van de MiFID bedoelde assistentieverlening
te vergemakkelijken. Deze bepaling behoeft geen implementatie in de Wft.
De tweede volzin van het derde lid van artikel 56 van de
MiFID, bepaalt dat toezichthoudende instanties hun bevoegdheden ten behoeve van de samenwerking ook kunnen aanwenden in die gevallen waarin de gedraging niet in
strijd is met de in de betrokken lidstaat van kracht zijnde
regelgeving. Dit vloeit reeds voort uit artikel 1:51, eerste lid,
van de Wft. Hierin is bepaald dat een toezichthoudende instantie samenwerkt met toezichthoudende instanties van
andere lidstaten, indien dat voor het vervullen van zijn taak
op grond van deze wet of voor de vervulling van de taak
van die toezichthoudende instanties nodig is.
Het vierde lid van artikel 56 van de MiFID bepaalt dat wanneer een toezichthoudende instantie ervan overtuigd is dat
door niet onder haar toezicht staande instellingen op het
grondgebied van een andere lidstaat handelingen worden
verricht die in strijd zijn met de in die lidstaat geldende
voorschriften, zij daarvan zo spoedig mogelijk kennis geeft
aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat.
Deze laatste toezichthouder neemt de nodige maatregelen
en stelt de kennisgevende toezichthoudende instantie van
de maatregelen in kennis. Dit is reeds verwerkt in artikel
1:59 van de Wft. Hierin is bepaald dat de toezichthouder
een aanwijzing geeft aan de betrokken financiële onderneming wanneer zij van de schending van de wettelijke voorschriften door de andere toezichthoudende instantie op de
hoogte is gesteld. Op grond van het derde lid van artikel
1:59 van de Wft meldt de toezichthouder de genomen
maatregelen aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat. Artikel 56, vierde lid, behoeft derhalve geen
verdere implementatie. Het vijfde lid van artikel 56 van de
MiFID legt bevoegdheden vast voor de Europese Commissie. Deze bepaling hoeft derhalve niet te worden geïmplementeerd.
Artikel 57
De bepalingen in artikel 57, onderdelen a en b, van de MiFID betreffende samenwerking bij toezicht, verificatie ter
plaatse of onderzoek, zijn reeds opgenomen in de artikelen
1:55 en 1:56 van de Wft. Artikel 57, eerste alinea, tweede
volzin van de MiFID was nog niet opgenomen in de Wft. Dit
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is in het wetsvoorstel opgenomen in artikel 1:56a, tweede
lid, van de Wft. Onderdeel c was ook nog niet opgenomen
in de Wft. Dit is opgenomen in artikel 1:56a, eerste lid. (zie
ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1:56a Wft)
Artikel 58
In artikel 58 zijn een aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot de toezichthoudende instantie die als contactpersoon is aangewezen als bedoeld in artikel 56, eerste lid,
van de MiFID.
De contactpersoon is toezichthouder in de zin van de Wft.
Voor Nederland is dit de AFM. Zoals reeds werd opgemerkt
bij de toelichting bij artikel 56, eerste lid, derde volzin, behoeft de aanwijzing van de AFM geen wettelijke basis.
Artikel 58, eerste lid, eerste volzin, betreft de uitwisseling
van gegevens tussen toezichthoudende instanties in de lidstaten. Deze uitwisseling van gegevens is reeds opgenomen in artikel 1:51 van de Wft. De tweede volzin van het
eerste lid van artikel 58 van de MiFID bepaalt dat gegevens
die de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat
heeft ontvangen, slechts met de uitdrukkelijke toestemming
van de toezichthoudende instantie die de gegevens heeft
verstrekt mogen worden doorgegeven. Dit is reeds opgenomen in artikel 1:90, tweede lid, van de Wft.
Artikel 58, derde lid, van de MiFID, treft een regeling voor
het gebruik van vertrouwelijke gegevens door toezichthoudende instanties. Deze mogen slechts worden gebruikt
voor de uitoefening van hun taken. In het derde lid van artikel 58 zijn een aantal van deze taken opgenomen. Dit is
geen limitatieve opsomming. De bepaling is reeds opgenomen in artikel 1:89 van de Wft.
Het vierde lid van artikel 58 bepaalt dat de Europese
Commissie uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen betreffende procedures voor de uitwisseling van gegevens tussen toezichthoudende instanties. Deze bepaling behoeft
geen implementatie in de nationale wetgeving.
Het vijfde lid van artikel 58 regelt de informatie-uitwisseling
aan centrale banken, het ESCB en de ECB, alsmede aan
overige overheidsinstanties die met het toezicht op betalings-en afwikkelingssystemen belast zijn. Deze informatieuitwisseling is reeds opgenomen in artikel 1:93, eerste lid,
onderdeel a, van de Wft.
Artikel 60, eerste lid
In artikel 60, eerste lid, van de MiFID, is bepaald dat in
specifieke gevallen een toezichthoudende instantie van een
andere lidstaat moet worden geraadpleegd alvorens een
vergunning wordt verleend aan een beleggingsonderneming. Raadpleging van een toezichthoudende instantie van
een andere lidstaat is onder meer aan de orde als de vergunningaanvrager een dochtermaatschappij is van een financiële onderneming waaraan in die andere lidstaat een
vergunning is verleend, of als de aanvrager onder zeggenschap staat van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
die tevens zeggenschap uitoefent over een financiële onderneming waaraan in een andere lidstaat een vergunning
is verleend. Het eerste lid van 60 van de MiFID is reeds
opgenomen in artikel 1:60, tweede lid, van de Wft.
Artikel 61
Op grond van artikel 61, eerste lid, van de MiFID kan een

125

algemene delen memories van toelichting
lidstaat van ontvangst voor statistische doeleinden verlangen dat een beleggingsonderneming die een bijkantoor op
het grondgebied van die lidstaat heeft, aan die lidstaat een
periodiek verslag van de werkzaamheden van dit bijkantoor
doet toekomen. Het is in het kader van het toezicht niet nodig, en gelet op de daarmee verband houdende administratieve lastenverzwaring niet wenselijk, om deze bevoegdheid in de Wft op te nemen.
Het tweede lid van artikel 61 van de MiFID behoeft geen
implementatie in de Wft vanwege het bepaalde in artikel
4:86 van die wet. Op grond van het laatstgenoemde artikel
kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
regels worden gesteld met betrekking tot informatieverstrekking door een beleggingsonderneming aan de AFM
ten behoeve van het toezicht van het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen.
Artikel 62, vierde lid
De beslissing van de toezichthouder tot het opleggen van
een sanctie of tot het beperken van de werkzaamheden
van een beleggingsonderneming, gereglementeerde markt
of MTF is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ingevolge het bepaalde in
artikel 3:46 van de Awb dient een dergelijk besluit te berusten op een deugdelijke motivering. Voorts is in artikel 3:40
van de Awb veilig gesteld dat de rechtsgevolgen van een
besluit niet kunnen intreden voordat het aan betrokkene –
in het onderhavige geval de beleggingsonderneming, gereglementeerde markt of MTF – is bekend gemaakt. Het bovenstaande rechtvaardigt de conclusie dat artikel 62, vierde
lid, van de MiFID geen implementatie in de Wft behoeft.
Artikel 63, eerste lid
Artikel 63, eerste lid, eerste en tweede volzin, van de MiFID
regelt de samenwerking met betrekking tot de uitwisseling
van gegevens met toezichthoudende instanties van staten
die geen lidstaten zijn. Deze mogelijkheid is reeds opgenomen in artikel 1:65 van de Wft.
In de derde volzin van het eerste lid van artikel 63 van de
MiFID is bepaald dat de lidstaten persoonsgegevens mogen verstrekken aan de toezichthoudende instantie van
een staat die geen lidstaat is in overeenstemming met
hoofdstuk IV van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrijde verkeer van die gegevens
(PbEG L 281). Deze richtlijn is verwerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee is uitvoering gegeven aan deze bepaling. Dit behoeft derhalve geen aanpassing in de Wft.
Artikelen 67 en 68
Artikel 67 van de MiFID wijzigt de artikelen 2, punt 2, en 3,
vierde lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid. Dit vloeit
voort uit de gewijzigde reikwijdte van het toezicht op beleggingsondernemingen in de MIFID ten opzichte van de richtlijn beleggingsdiensten. De reikwijdte van de richtlijn kapitaaltoereikendheid wordt dienovereenkomstig gewijzigd. Dit
zal worden verwerkt in de artikelen 3 en 48 van het Besluit
prudentiële regels Wft. De vervanging van de verwijzing
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naar artikel 14 en/of 15 van de richtlijn beleggingsdiensten
door een verwijzing naar artikel 31 of 32 van de MiFID in
artikel 3, vierde lid, van de richtlijn kapitaaltoereikendheid
leidt op zichzelf niet tot aanpassing van het Besluit prudentiële regels Wft.
Tevens voegt artikel 67 van de MiFID twee nieuwe leden
toe aan artikel 3 van de richtlijn kapitaaltoereikendheid. Lid
4bis bepaalt dat orderremisiers en beleggingsadviseurs die
geen gelden of effecten van hun cliënten aanhouden, kunnen kiezen of zij een aanvangskapitaal van € 50 000 aanhouden of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of
vergelijkbare waarborg afsluiten. Deze verzekering of
waarborg dient het volledige grondgebied van de EU te bestrijken en een dekking van ten minste € 1 miljoen per
schadevordering en € 1,5 miljoen per jaar te hebben. Ook
is het mogelijk om een aanvangskapitaal te combineren
met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of vergelijkbare waarborg, mits de dekking van de combinatie maar
gelijkwaardig is.
Lid 4ter geeft een bijzondere voorziening voor orderremisiers en beleggingsadviseurs die uit hoofde van de richtlijn
verzekeringsbemiddeling zijn ingeschreven in een register.
Zij kunnen volstaan met een aanvangskapitaal, verzekering
of combinatie daarvan ter dekking van de helft van de bedragen, genoemd in lid 4bis. Wel dienen zij te voldoen aan
de voorschriften van artikel 4, derde lid, van de richtlijn verzekeringsbemiddeling. De leden 4bis en 4ter van de richtlijn
kapitaaltoereikendheid zullen worden verwerkt in artikel 48
van het Besluit prudentiële regels Wft.
Inmiddels is de richtlijn kapitaaltoereikendheid bij gelegenheid van de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid ingetrokken. De bepalingen met betrekking tot het aanvangskapitaal voor beleggingsondernemingen zijn als volgt zonder
inhoudelijke wijzigingen overgenomen:
richtlijn kapitaaltoereikendheid
artikel 2, punt 2
artikel 3, lid 4
artikel 3, lid 4bis
artikel 3, lid 4ter

herziene richtlijn
kapitaaltoereikendheid
artikel 3, eerste lid, sub b
artikel 6
artikel 7
artikel 8

Artikel 68 van de MiFID wijzigt bijlage I van de richtlijn richtlijn banken. Deze bijlage bevat de lijst van werkzaamheden
die onder de reikwijdte van een bankvergunning vallen. In
de Wft wordt op diverse plaatsen rechtstreeks verwezen
naar deze bijlage. De bijlage is niet als zodanig opgenomen
in de Wft.
Artikel 68 van de MiFID leidt dan ook niet tot een wijziging
van de Wft. Inmiddels is de richtlijn banken bij gelegenheid
van de herziene richtlijn banken ingetrokken. De bijlage is
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen als bijlage I van de
herziene richtlijn banken.
Artikel 71, eerste lid
Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 71 van
de MiFID worden beleggingsondernemingen geacht over
een vergunning in de zin van MiFID te beschikken wanneer
zij voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beschikken over een vergunning waaraan voorwaarden zijn
verbonden die zijn omschreven in de artikelen 9 tot en met
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14 van de MiFID. Dit betekent voor beleggingsondernemingen waaraan voor dat tijdstip een vergunning als bedoeld in
artikel 2:96 van de Wft is verleend, dat zij vanaf dat tijdstip
de onder het bereik van die vergunning vallende beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten kunnen blijven
voortzetten.
Een zodanige onderneming behoeft als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet geen nieuwe vergunning aan
te vragen. Omdat het onderhavige wetsvoorstel niet voorziet in een nieuwe wettelijke grondslag voor de op grond
van artikel 2:96 van de Wft genomen vergunningsbesluiten,
behoeven deze besluiten – en de daaraan verbonden voorschriften en gestelde beperkingen – niet te worden «omgehangen». Echter, wanneer een beleggingsonderneming
voornemens is vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten waarvoor nog geen vergunning als
bedoeld in artikel 2:96 is verleend, dient de desbetreffende
beleggingsonderneming een nieuwe (aanvullende) vergunning aan te vragen.

net als de verbonden bemiddelaar, door de vergunninghoudende beleggingsonderneming bij de AFM wordt gemeld ter inschrijving in het register.
Aangezien er geen partijen zijn die baat kunnen hebben bij
een overgangsmaatregel, wordt van de in artikel 71, derde
lid, van de MiFID bedoelde mogelijkheid tot het treffen van
een overgangsvoorziening voor verbonden agenten, geen
gebruik gemaakt.
Artikel 71, vierde lid
Artikel 71, vierde lid, van de MiFID bevat een overgangsvoorziening voor notificaties die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn gedaan. Omdat dit wetsvoorstel niet voorziet in een nieuwe wettelijke grondslag voor de
artikelen op grond waarvan deze notificaties zijn gedaan,
behoeven notificaties die zijn gedaan voor dat tijdstip niet te
worden «omgehangen».

Artikel 71, derde lid
Het derde lid van artikel 71 van de MiFID voorziet in een
overgangsbepaling voor verbonden agenten die reeds voor
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in een openbaar register waren ingeschreven. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voorzag de Wft niet in de mogelijkheid tot het uitoefenen van het bedrijf van verbonden
agent als bedoeld in artikel 23 van de MiFID. Er wordt in
Nederland dan ook geen openbaar register bijgehouden
waarin verbonden agenten zich kunnen inschrijven. Een
met de verbonden agent enigszins vergelijkbare figuur is de
verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede
lid, onderdeel b, van de Wft. Bij de implementatie van de
MiFID is er voor gekozen de verbonden agenten zoveel
mogelijk gelijk te stellen met de reeds bestaande verbonden bemiddelaars. Dit betekent dat de verbonden agent,
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Wetvoorstel implementatie herverzekeringsrichtlijn kamerstuk 31.131
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de richtlijn inzake
toezicht op herverzekeraars (hierna te noemen «de richtlijn»). De richtlijn geeft uitvoering aan enkele voorstellen uit
het «Actieplan voor Financiële Diensten» van de Europese
Unie ter verwezenlijking van een geïntegreerde markt. Het
actieplan benadrukt de belangrijke rol van de financiële
sector voor groei en werkgelegenheid. De datum waarop
de implementatietermijn verstrijkt is 10 december 2007.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de VVD-fractie vroegen waarom de regering
wederom rijkelijk laat is met dit wetsvoorstel in het gehele
implementatieproces. Het wetsvoorstel werd op 3 september jongstleden ingediend terwijl de implementatiedatum op
grond van de Europese Richtlijn 10 december aanstaande
is. De leden van de VVD-fractie vroegen de regering welke
acties er worden ondernomen om te voorkomen dat de
Kamer nogmaals wordt geconfronteerd met een zodanig
korte tijd dat de kwaliteit van het wetgevingsproces onder
druk staat.
De afgelopen jaren kenden een zwaar wetgevingprogramma op het terrein van de financiële markten. Naast de hervorming van de financiële toezichtwetgeving moesten diverse richtlijnen binnen een kort tijdsbestek worden geïmplementeerd.
Aan de totstandkoming van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is met man en macht gewerkt. Hieraan is absolute prioriteit gegeven. Indien namelijk de Wft niet op 1 januari jl. tot stand zou zijn gekomen, zou voor een aantal
richtlijnen, zoals Bazel II, de MiFID en de richtlijn herverzekering naast wetsvoorstellen tot wijziging van de Wft ook
wetsvoorstellen moeten worden opgesteld die nog zouden
zijn gebaseerd op de sectorale toezichtwetten. Dat zou veel
extra werk hebben opgeleverd. Daarom is er in beginsel
voor gekozen eerst de Wft en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen tot stand te brengen. Vervolgens
heeft de MiFID absolute prioriteit gekregen, gezien het grote belang van deze richtlijn voor de Nederlandse financiële
sector. Daarnaast is ook begonnen met de werkzaamheden voor de implementatie van de richtlijn herverzekering.
Na de totstandkoming van de Wft heeft deze wet echter de
nodige nazorg opgeleverd.
Teneinde het bedrijfsleven niet te benadelen, hebben enkele tijdelijke regelingen ter reparatie van de Wft het licht gezien, die vervolgens nog in wetsvoorstellen moeten worden
omgezet. Deze prioriteitenstelling heeft ook gevolgen gehad voor de zg. Transparantierichtlijn. De bedoeling is dat
de achterstanden met de implementatie van richtlijnen geleidelijk zullen verdwijnen nu de Wft minder beslag legt op
de beschikbare menskracht en prioriteit wordt gegeven aan
de implementatie van richtlijnen, zoals ook is gemeld in het
wetgevingsprogramma van FM 92 voor 2007 dat aan de
Tweede Kamer is gezonden93. In zijn algemeenheid wordt
overigens opgemerkt dat de systematiek van de implemen92
93

Bedoeld wordt de Directie Financiële Markten van het Ministerie van Financiën. (red.)
FM 2007-0063 M.
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tatie van richtlijnen door Nederland, namelijk meestal via
wetgeving, de niet ruim bemeten implementatietermijnen
die Brussel de lidstaten gunt en het gewenste overleg met
de bedrijfstak, tijdige indiening van wetsvoorstellen ter implementatie van richtlijnen bemoeilijkt.
Kamerstuk 31 131, nr 10
De leden van de vaste commissie voor Financiën (verder in
dit nader verslag aangeduid als: de commissie) lazen in de
nota naar aanleiding van het verslag dat de regering stelt
dat de niet ruim bemeten implementatietermijnen die Brussel de lidstaten gunt, tijdige indiening van wetsvoorstellen
ter implementatie van richtlijnen bemoeilijkt. In het onderhavige geval is een termijn van 16 november 2005 tot 10
december 2007 gegund. De commissie vroeg zich naar
aanleiding hiervan af of de regering vindt dat een implementatietermijn van twee jaar voor Europese richtlijnen tijdige indiening van wetsvoorstellen bemoeilijkt en zo ja, of
de regering Brussel ging verzoeken om langere implementatietermijnen.
De regering heeft in haar nota naar aanleiding van het verslag eerst specifiek uiteen gezet waarom Nederland de implementatietermijn van de richtlijn herverzekering had overschreden. Het antwoord kwam hierop neer dat het extra
veel werk zou hebben opgeleverd wanneer de Nederlandse
regering terstond na de totstandkoming van de richtlijn gelijktijdig twee bezigheden zou hebben ondernomen: (1) omzetting van de richtlijn in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en (2) opneming van de richtlijn in wat toen nog
het voorstel voor de Wet op het financieel toezicht was.
Vervolgens heeft de regering in de nota naar aanleiding
van het verslag de vraag beantwoord welke acties worden
ondernomen om te voorkomen dat de Kamer nogmaals
wordt geconfronteerd met een zodanig korte tijd dat de
kwaliteit van het wetgevingsproces onder druk staat. Daarbij is aan het slot als een overweging ten overvloede nog
een opmerking gemaakt over de tijdige indiening van implementatiewetsvoorstellen. Opgemerkt is dat tijdige indiening wordt bemoeilijkt door drie factoren: (1) de wijze waarop Nederland veelal richtlijnen implementeert, namelijk
door middel van omzetting van de richtlijn in een wet; (2) de
in de richtlijn opgenomen implementatietermijnen; en (3)
het gewenste overleg met de bedrijfstak. Deze wijze waarborgt overigens een zo zorgvuldig mogelijke implementatie.
De opmerking van de Commissie in het nader verslag heeft
betrekking op de tweede factor, de in de richtlijn opgenomen implementatietermijn. In een normale situatie is een
implementatietermijn van twee jaar misschien niet ruim
bemeten, maar wel voldoende, ook voor de wijze waarop
Nederland richtlijnen implementeert. Tijdige implementatie
is doorgaans mogelijk, mits daarvoor de nodige inspanning
wordt geleverd. Daarom is opgemerkt dat tijdige indiening
wordt «bemoeilijkt», niet: «verhinderd». In het geval van de
richtlijn herverzekering deed zich evenwel de uitzonderlijke
situatie voor dat tijdens het eerste jaar van de implementatietermijn de beschikbare menskracht op het ministerie van
Financiën ook – en vooral – diende te worden aangewend
voor wat toen nog het voorstel voor de Wet op het financi-
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eel toezicht was, een wetgevingsproject van een uitzonderlijke grote omvang. De opmerking in de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de tijdige indiening van
implementatiewetsvoorstellen dient dus niet aldus te worden begrepen dat een implementatietermijn van twee jaar
voor Europese richtlijnen te kort zou zijn voor tijdige indiening van wetsvoorstellen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
De leden van de vaste commissie voor Financiën merkten
op dat de regering het gewenste overleg met de bedrijfstak
noemt als een factor die tijdige indiening van wetsvoorstellen bemoeilijkt. Zij stellen dat overleg met de bedrijfstak in
bijna alle gevallen plaatsvindt naar aanleiding van een
wetsvoorstel en niet voorafgaand aan het voorstel. De
commissie vroeg zich af op welke wijze het gewenste overleg met de bedrijfstak dan tijdige indiening kan bemoeilijken. Voorts vroegen zij met wie het overleg in het onderhavige heeft plaatsgevonden en welke termijnen waren daarmee gemoeid.
De hier aangehaalde passage doelt niet op de implementatie van de richtlijn herverzekering en dient dus ook niet te
worden gezien als verklaring van de overschrijding van de
termijn. De constatering van deze leden dat overleg in bijna
alle gevallen plaatsvindt naar aanleiding van een wetsvoorstel is in het algemeen juist. In dit geval gaat het om de ondertoezichtstelling van een categorie ondernemingen die
tot nu toe niet onder toezicht staat. Zij waren niet vertegenwoordigd door de bekende representatieve organisaties
als het Verbond van Verzekeraars. In het onderhavige geval is tijd uitgetrokken om ook te spreken met vertegenwoordigers van captives, onder andere over de optie in de
richtlijn met betrekking tot het minimumbedrag van het garantiefonds. Dit is gebeurd tijdens het opstellen van het
wetsvoorstel. Daarna is er nog een tweede gespreksronde
geweest waarin een aantal zaken aan de orde is gekomen
met betrekking tot wat toezicht op herverzekeraars inhoudt.
Ook is met de Nederlandsche Bank gesproken over het te
voeren beleid met betrekking tot captives. Al met al hebben
deze gesprekken over een periode van enkele maanden
plaatsgevonden.
Kamerstuk 31 131, nr 10
De commissie is van mening dat het tijdig implementeren
van richtlijnen het signaal aan de financiële sector in binnen- en buitenland geeft en dat Nederland niet achter de
feiten aanloopt, maar actief bezig is met internationale ontwikkelingen. Het geeft internationaal actieve ondernemingen ook de mogelijkheid om bij hun besluitvorming al op
voorhand de Nederlandse situatie mee te nemen. Dat signaal kan volgens de commissie positief bijdragen aan het
Nederlandse vestigingsklimaat. De regering gaf in haar beantwoording aan dat de achterstanden bij de implementatie
van richtlijnen geleidelijk zullen verdwijnen. De commissie
vroeg zich derhalve af of de regering de achterstanden niet
veel sneller dan geleidelijk kan inlopen en of de regering
kon toezeggen dat de Kamer tijdig wordt geïnformeerd als
andere richtlijnen niet op tijd zullen worden geïmplementeerd. Zij vroeg voorts of de regering kan aangeven welke
van de andere in het wetgevingsprogramma van de Directie Financiële Markten opgenomen wetgevingstrajecten
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vertraging hebben opgelopen en – per wetgevingstraject –
hoe groot de vertraging is en wat de reden daarvoor is.
Verwezen wordt naar het antwoord op de desbetreffende
vraag van de leden van de VVD-fractie in nota naar aanleiding van het verslag. Aan implementatie van richtlijnen
wordt nu prioriteit gegeven. Het vervolg van de procedures
om wetsvoorstellen tot wet te verheffen neemt geruime tijd
in beslag en het is dan ook niet reëel te verwachten dat opgelopen achterstanden zeer snel kunnen worden ingelopen. Wel wordt ernaar gestreefd om de indiening van de
wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer te bespoedigen, zodat de druk op de behandeling kan afnemen. De informatie
over implementatie van richtlijnen is onder andere vervat in
het wetgevingsprogramma van FM 94 zoals dat regelmatig
aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Er is ook de zogeheten i-timer (elektronisch overzicht implementatie van
richtlijnen, bijgehouden door de ICER-i).
Naast de richtlijn herverzekering zijn de derde witwasrichtlijnen 95 en de transparantierichtlijn niet tijdig geïmplementeerd. De redenen voor de vertragingen bij de implementatie van deze richtlijnen zijn dezelfde als die voor de vertraging bij de implementatie van de richtlijn herverzekering.
Zie ook de brief aan DCO Sociaal en Financieel Commissie
Financiën van 14 januari 2008 betreffende het kwartaaloverzicht implementatie richtlijnen96. Het streven naar een
tijdige implementatie van de MIFiD heeft veel inzet gevergd
die ten koste is gegaan van andere wetgevingsprojecten.
Ook andere in het wetgevingsprogramma van de Directie
Financiële Markten opgenomen wetgevingstrajecten hebben vertraging opgelopen. Om de planning juist te kunnen
beoordelen, moet het doel van planning van het wetgevingsprogramma van de Directie Financiële Markten in de
beschouwing worden betrokken. De planning dient om het
planningsoverleg tussen medewerkers van het ministerie
van Financiën en de griffier van de vaste commissie voor
Financiën te vergemakkelijken. De planning is bedoeld als
de uiting van een bij benadering bepaald voornemen en
mag niet worden gezien als een toezegging tot de strikte
naleving waarvan de Directie Financiële Markten zich heeft
verbonden. Voor het beoogde doel is de planning afdoende. Voorts geldt dat vooral wat betreft wetsvoorstellen die
niet dienen ter implementatie van Europese richtlijnen de
planning met veel onzekerheden is omgeven. Daarvoor zijn
enkele algemene oorzaken te noemen. De gegeven menskracht, die als gevolg van de taakstellingen ook onder druk
staat, kan slechts eenmaal worden ingezet. Indien spoed94
95
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Bedoeld wordt de Directie Financiële Markten van het Ministerie van Financiën. (red.)
Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de
Europese Raad 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); en Richtlijn
nr. 2006/70/EG van de Europese Commissie van 1 augustus
2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L
214).
FM 2008-00079M.
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eisende actuele zaken optreden, zal de behandeling van
die zaken in de eerste plaats ten koste gaan van wetsvoorstellen die niet dienen ter implementatie van richtlijnen,
maar eventueel ook van richtijnimplementatie. Voorbeelden
van die spoedeisende zaken zijn de affaire Van der Hoop,
de verklaringen van geen bezwaar ten behoeve van Barclays en het consortium in verband met de deelnemingen in
ABN AMRO, aandachtspunten met betrekking tot het vestigingsklimaat, aandacht voor verdere voorkoming van overkreditering, en overleg met alle betrokkenen over kwesties
als beleggingsverzekeringen. Ook de nazorg van de Wft
(het maken van tijdelijke regelingen, overleg met betrokkenen) heeft de nodige inzet gevergd. Voorts kunnen de volgende specifieke oorzaken worden genoemd met betrekking tot de volgende wetgevingstrajecten.
De werkzaamheden aan het voorstel van wet tot wijziging
van het boetestelsel zijn later dan aanvankelijk gepland begonnen. De oorzaken hiervan liggen in de beschikbare capaciteit bij Financiën en de vertraging bij de totstandkoming
van de vierde tranche Awb (consistentie tussen boetewet
en Awb). De werkzaamheden aan de boetewet zijn nu
goed op stoom; het wetsvoorstel zal naar verwachting in
februari bij de Tweede Kamer worden ingediend. Herziening van de Wgt is opgehouden omdat tijdens de onderhandelingen over de betaaldienstenrichtlijn bleek dat deze
richtlijn aanzienlijke gevolgen voor de Wgt heeft. Inmiddels
heeft Financiën besloten voor te stellen dat de Wgt door de
implementatie van de betaaldienstenrichtlijn zal komen te
vervallen.
In de planning van januari 2008 staat vermeld dat het wetsvoorstel wijziging Wet toezicht financiële verslaggeving
(Wtfv) in verband met de bekostiging International Accounting Standard Boards (IASB) in februari 2008 bij de TK zal
worden ingediend. Naar het zich nu laat aanzien dient het
wetsvoorstel namelijk opnieuw langs de ministerraad te
worden geleid (staat gepland voor de ministerraad van 29
februari 2008).
Kamerstuk 31.131 nr. 3
Onder herverzekering wordt verstaan een overdracht van
risico van een directe verzekeraar naar een herverzekeraar, of van de ene herverzekeraar naar een andere herverzekeraar. Herverzekering kan verschillende functies
vervullen: het overdragen van verzekeringstechnische risico’s, het creëren van een grotere homogeniteit van de verzekeringsportefeuille, het verlagen van het eigen vermogen
als gevolg van de verlaging van de vereiste solvabiliteitsmarge en het beschikbaar krijgen van middelen voor financieringsdoeleinden. Gemiddeld wordt in de Europese Unie
ongeveer 10% van de verzekeringspremies besteed aan
herverzekering. Een verschil in omvang bestaat tussen
enerzijds schadeverzekeraars, die ongeveer 18% van de
premies besteden aan herverzekering, en anderzijds levensverzekeraars die circa 3% van de premies besteden
aan herverzekering. Hierna zullen levensverzekeraars,
schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars ook
worden aangeduid met de term «directe verzekeraars»,
Hoewel een nauwe band bestaat met de directe verzekeringsbranche, heeft de herverzekeringsector specifieke karakteristieken. Een wezenlijk onderscheid is dat herverzekering een activiteit tussen professionele partijen is. Een

© R.E. Batten januari 2020

herverzekeraar heeft geen rechtstreekse contractuele betrekking met de oorspronkelijk verzekerde polishouder: de
consument. De oorspronkelijk verzekerden kunnen bij het
verhalen van vorderingen ook geen recht doen gelden ten
aanzien van de activa van de herverzekeraar. Een ander
verschil is dat de verzekeringsportefeuilles van herverzekeraars vergeleken met die van directe verzekeraars gevarieerder zijn, zowel door een grotere geografische spreiding
als door een grotere diversiteit in verzekerde risico’s. Kenmerkend voor herverzekeraars is verder dat zij mede gespecialiseerd zijn in de dekking voor schade die voortvloeit
uit extreme gebeurtenissen zoals orkanen, overstromingen
en epidemieën.
De omvang van de herverzekeringsmarkt hangt af van de
maatstaf. Op basis van netto ontvangen herverzekeringspremies schatte de internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders, de International Association of Insurance Supervisors (hierna: IAIS) het volume van de wereldwijde herverzekeringsmarkt in 2004 op $132,5 miljard.
Op basis van bruto ontvangen herverzekeringspremies, dat
wil zeggen exclusief retrocessie, bedroeg het volume volgens de IAIS $169 miljard. 97 De mondiale herverzekeringsmarkt wordt gedomineerd door herverzekeraars met
zetel in de Verenigde Staten, staten in het Caraïbisch gebied en Europa, die op basis van bruto ontvangen premies
in 2004 ieder ongeveer de helft van het mondiale premievolume voor hun rekening namen. Onder «retrocessie» wordt
verstaan de overeenkomst waarbij een herverzekeraar een
gedeelte van het door hem herverzekerde risico, tegen betaling van premie, op zijn beurt aan een andere herverzekeraar overdraagt.
In Europa zijn de grootste herverzekeraars gevestigd in
Zwitserland en, binnen de Europese Unie, in Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In Luxemburg en Ierland
bevinden zich de meeste «herverzekeringscaptives» van
de Europese Unie. Een «herverzekeringscaptive» heeft
twee eigenschappen. In de eerste plaats is een herverzekeringscaptive dochter van een financiële onderneming niet
zijnde een verzekeraar, of van een niet-financiële onderneming, dan wel maakt hij deel uit van een groep in de zin
van artikel 3:289, onderdeel e, waarvan een verzekeraar
deel uitmaakt. In de tweede plaats houdt een herverzekeringscaptive zich bezig met – in de woorden van de richtlijn
– het verschaffen van herverzekeringsdekking ten aanzien
van de risico’s van de onderneming of ondernemingen, of
groep waartoe zij behoort98.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de fractie van de PvdA vroegen zich af welke
herverzekeraars de in marktaandeel gemeten belangrijkste
zijn voor Nederlandse verzekeraars. Voorts vroegen deze
leden in welke landen deze herverzekeraars hun hoofdzetel
hebben gevestigd.
De belangrijkste herverzekeraars voor de Nederlandse verzekeraars zijn momenteel Swiss Re (hoofdzetel in Zwitser97
98

Bron: International Association of Insurance Supervisors,
Global Reinsurance Market Report 2004, December 2005.
Zie ook hierna, onder de kopjes en subkopjes «2. De richtlijn
herverzekering», onderscheidenlijk «Inhoud»en C. «Herverzekeringscaptives».
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land), Munich Re (Duitsland) en General Re (Duitsland). Dit
zijn qua premievolume tevens de drie grootste herverzekeraars ter wereld.
Kamerstuk 31.131 nr. 3
De Nederlandse herverzekeringsindustrie is relatief klein.
Volgens tellingen van de Nederlandsche Bank (hierna:
DNB) ultimo 2006 richten 23 financiële ondernemingen met
zetel in Nederland en een geschat bruto premie-inkomen
van iets minder dan € 1,5 miljard zich specifiek op herverzekering. Hiervan zijn er zes een interne herverzekeraar,
dat wil zeggen: een onderneming, die deel uitmaakt van
een verzekeringsgroep en als herverzekeraar optreedt van
groepsrisico’s, negen een herverzekeringscaptive, en acht
een «echte» herverzekeraar, ook wel professionele herverzekeraar genoemd. De verwachting is dat 18 herverzekeraars onder het wetsvoorstel zullen vallen. Dat dat er geen
23 zullen zijn komt doordat van sommige herverzekeraars
een zetelverplaatsing wordt verwacht, en omdat 4 herverzekeraars thans geen activiteiten meer verrichten en op
grond van artikel 62 van de richtlijn buiten het toezicht blijven, alsmede doordat het voornemen is de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. aan te wijzen, waardoor deze herverzekeraar evenmin
onder de wet valt99.
Kamerstuk 31 131, nr. 8
In de memorie van toelichting staat vermeld dat wordt verwacht dat 18 herverzekeraars onder het wetsvoorstel zullen
vallen, zo merkten de leden van de CDA-fractie op. Dit zal
zo zijn omdat van sommige herverzekeraars een zetelverplaatsing wordt verwacht. Kan de regering aangeven waarom deze verplaatsing wordt verwacht. Kan, zo vroegen deze leden, daarbij worden aangegeven hoeveel herverzekeraars het hier betreft?
Op 31 december 2006 waren er 23 herverzekeraars gezeteld in Nederland. Vanaf 1 januari 2008 is de verwachting
dat 16 herverzekeraars onder het wetsvoorstel zullen vallen. In de tussenliggende periode heeft een herverzekeraar
zijn portefeuille overgedragen naar een in Luxemburg gezetelde herverzekeringsmaatschappij, om aldaar al zijn
herverzekeringsactiviteiten binnen de EU te concentreren.
Daarnaast hebben vijf herverzekeraars vanuit strategische
overwegingen hun activiteiten beëindigd, waarvan twee als
gevolg van een fusie. Ten slotte is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. vrijgesteld van toezicht.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Naar aanleiding van het antwoord van de regering in de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de
vraag op de hoeveelheid herverzekeraars, wil de commissie de regering verzoeken toe te lichten waarom de in dit
antwoord bedoelde herverzekeraar ervoor heeft gekozen
om in (alweer) Luxemburg zijn herverzekeringsactiviteiten
te concentreren en niet in Nederland. Betekent dit, zo vroeg
de commissie, dat het vestigingsklimaat voor herverzekeraars in Luxemburg beter is, en zo ja, wat gaat de regering
99

Zie de artikelsgewijze toelichting m.b.t. artikel 1:6a.
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hier dan aan doen?
Navraag bij de betrokken herverzekeraar heeft het volgende opgeleverd. De beslissing is genomen door de Zwitserse moedermaatschappij. Deze wilde een herstructurering
van de activiteiten in de Europese Unie doorvoeren en
heeft uiteindelijk gekozen voor Luxemburg. De nationale
maatschappijen hebben bij het nemen van deze beslissing
geen invloed gehad. De moedermaatschappij had al een
aantal kernmaatschappijen in Luxemburg gevestigd vanwege onder andere de makkelijke bereikbaarheid vanuit
Zwitserland en heeft ervoor gekozen daar nog meer activiteiten te concentreren. Vandaar dat ook de statutaire zetel
van de herverzekeraar die nu nog zijn zetel in Nederland
heeft aldaar zal worden gevestigd. Het vestigingsklimaat
van Nederland heeft bij die beslissing geen rol gespeeld.
Wel werd aangetekend dat er ook geen extra aantrekkelijke
factoren aanwezig waren op het terrein van het vestigingsklimaat die voor Nederland de doorslag zouden kunnen geven. Juist voorbeelden als het onderhavige hebben geleid
tot het opstellen van een actieplan100 en de oprichting van
het Holland Financial Centre.
Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de betrokken
herverzekeraar de activiteiten in Nederland voortzet. Het
verschil is dat er geen sprake meer zal zijn van een Nederlandse rechtspersoon, maar van een bijkantoor in Nederland van een herverzekeraar met zetel in Luxemburg.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Het is de commissie opgevallen dat de regering naar aanleiding van de vragen van de leden van de VVD-fractie met
betrekking tot de internationale juridische vraagstukken
omschreven in het rapport «Discussion Paper on the Mutual Recognition of Reinsurance Supervision», slechts in gaat
op één van de in het IAIS-rapport opgeworpen internationale juridische vraagstukken, te weten de wederzijdse erkenning. De commissie verzocht de regering ook nog op de
andere vraagstukken in te gaan. De commissie vroeg of de
regering daarbij in het bijzonder aandacht kan besteden
aan de vraag in hoeverre dit rapport van de toezichthouders aanleiding zal zijn de huidige richtlijn weer te herzien
of te laten herzien.
Het IAIS rapport DP 3.1, Discussion Paper on the Mutual
Recognition of Reinsurance Supervision, behelst een eerste inventarisatie en analyse van de wenselijkheden, mogelijkheden en mogelijke benaderingen van wereldwijde wederzijdse erkenning (Mutual Recognition) bij het toezicht op
herverzekeraars. Het Discussion Paper is een eerste stap
in die richting. De werkgroep die het Discussion Paper
heeft opgesteld ziet het daarbij als zijn missie, in de oorspronkelijke bewoordingen:
–
«to facilitate reinsurance by fostering the development of a framework for an efficient and effective international supervisory system;
–
to allow supervisors to mutually recognise the
quality of the supervision exercised by one another in their
respective jurisdictions;
–
to remove or alleviate unnecessary regulatory
and supervisory requirements for reinsurers in host jurisdic100

Kamerstuk 31 064, nr. 5.
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tions».
De IAIS werkroep wil dit bereiken door een platform te creeren voor toezichthouders om ervaringen op te doen bij het
wederzijds beoordelen van de equivalentie van elkaars
toezichtssystemen en door het ontwikkelen van een «Guidance Paper on Mutual Recognition».
De richtlijn herverzekering regelt binnen de wederzijdse erkenning al binnen de Europese Unie. De richtlijn gaat immers uit van de beginselen van home country control en
single licence. De vergunning, afgegeven aan een herverzekeraar door de toezichthouder van de lidstaat van de zetel geeft de bevoegdheid om in de gehele Europese Unie
werkzaam te zijn en de lidstaat van ontvangst vertrouwt op
het toezicht door de toezichthouder van de lidstaat van de
zetel. Artikel 50 van de richtlijn herverzekering geeft daarenboven de mogelijkheid tot toepassing van het beginsel
van wereldwijde wederzijdse erkenning, zoals door de IAIS
beoogd. Deze mogelijkheid kan worden gerealiseerd ten
opzichte van staten die geen lidstaat zijn in het geval in deze staten het toezicht dat op het uitoefenen van het bedrijf
van herverzekeraar wordt gehouden in voldoende mate
waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de richtlijn beoogt te beschermen. Het ligt in de rede dat de vraag
of het toezicht in een bepaalde staat de bedoelde waarborgen biedt zo veel mogelijk op Europees niveau wordt gecoordineerd.
Het Discussion Paper identificeert een aantal problemen
dat bij wederzijdse erkenning een rol speelt en noemt
voorts een aantal specifieke problemen dat bij het toezicht
op herverzekeraars optreedt. Het fundamentele probleem
dat bij toezicht op grote herverzekeraars speelt is dat zij
veelal via dochtermaatschappijen of bijkantoren wereldwijd
opereren en dat lokale dochtermaatschappijen risico’s
doorgeven aan de groep. Het toezicht op lokale dochtermaatschappijen of bijkantoren kan dan niet zeer effectief
zijn zonder de risico’s van de groep als geheel in de beschouwing te betrekken. Indien echter iedere lokale toezichthouder de risico’s van de groep als geheel in beeld
probeert te krijgen, veroorzaakt dit veel doublures hetgeen
niet efficiënt is en kostenverhogend zal werken.
De richtlijn herverzekering heeft alleen gelding in de Europese Unie en kan op dit moment dus geen oplossing bieden voor het hier geconstateerde punt. De regering is van
mening dat de richtlijn wel een stap in de goede richting is.
De regering onderschrijft de analyses van het Discussion
Paper. Pas als de IAIS verdere stappen heeft gezet, bijvoorbeeld in de richting van een Guidance Paper, kan worden bezien wat de gevolgen ervan kunnen zijn en of er gevolgen zouden moeten zijn voor de richtlijn. Het moge duidelijk zijn dat gezien het internationale karakter van grote
herverzekeraars verdere stappen in de richting van internationale samenwerking vergt en een zekere minimale convergentie van toezichtsystemen noodzakelijk maakt. Los
daarvan is de regering van mening dat het wel dienstig is
binnen de Europese Unie zoveel mogelijk één lijn te trekken bij de wederzijdse erkenning van staten die geen lidstaat zijn.
Kamerstuk 31.131 nr. 3
2. De richtlijn herverzekering
(verplaatst naar hoofdstuk 2.2.2a. van de wet red.)
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5. Wijze van implementeren
De richtlijn wordt geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving door de Wft aan te passen. In de eerste plaats
wordt de definitie van «verzekeraar» zodanig gewijzigd dat
daaronder ook herverzekeraars vallen. Daarmee wordt een
groot aantal artikelen van de Wft van toepassing op herverzekeraars. Op de consequenties daarvan wordt in Bijlage 1
nader ingegaan. Met betrekking tot sommige artikelen
wordt vervolgens hierop een uitzondering gemaakt en bepaald dat zij niet van toepassing zijn op herverzekeraars. In
het Deel markttoegang wordt een aparte afdeling met betrekking tot herverzekeraars opgenomen. In dat Deel wordt
thans onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen
directe verzekeraars (levensverzekeraars, schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars). In genoemd Deel
komen de herverzekeraars niet voor, hetgeen noopt tot de
toevoeging van een aparte regeling met betrekking tot herverzekeraars. In dat Deel wordt eveneens een regeling opgenomen met betrekking tot entiteiten voor risicoacceptatie. In het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft zullen de gegevens worden genoemd die
moeten worden overgelegd bij de aanvraag van een vergunning. Als gevolg van het onderbrengen van het begrip
«herverzekeraar» onder de definitie van «verzekeraar» zal
het Besluit prudentiële regels Wft geen grote wijzigingen
behoeven te ondergaan om toch van toepassing te zijn op
herverzekeraars. In de door DNB op te stellen toezichthouderregels zullen wel bepalingen worden opgenomen die
speciaal voor herverzekeraars gelden.
Als gevolg van het opnemen van het begrip «herverzekeraar» in de definitie van «verzekeraar» wordt een groot
aantal artikelen van de richtlijn geïmplementeerd. Alle artikelen waarin het woord «verzekeraar» voorkomt, worden
door de uitbreiding van de definitie van toepassing op herverzekeraars, tenzij daarop in dit wetsvoorstel een uitzondering wordt gemaakt. Aangezien het begrip «verzekeraar»
op zijn beurt weer is opgenomen in de definitie van het begrip «financiële onderneming», worden ook de artikelen die
van toepassing zijn op financiële ondernemingen van toepassing op herverzekeraars. In dit verband wordt verwezen
naar de transponeringstabel die als bijlage bij deze memorie van toelichting is gevoegd. De uitbreiding van de definitie behoort niet overal ertoe te leiden dat onder «verzekeraar» tevens «herverzekeraar» wordt verstaan. Als voorbeeld kan worden genoemd de bepalingen waarin wordt
verwezen naar «vertegenwoordiger van een verzekeraar».
Dit wordt opgelost door de reeds bestaande definitie van
«vertegenwoordiger van een verzekeraar» aan te passen.
Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen van de uitbreiding van de definitie van «verzekeraar». Uiteengezet wordt
welke richtlijnartikelen door de uitbreiding van de wettelijke
definitie worden geïmplementeerd. De in artikel 2, eerste
lid, van de richtlijn opgenomen definities van «bijkantoor»,
«vestiging», «gekwalificeerde deelneming» en «financiële
onderneming» zijn reeds opgenomen in de wet; deze begrippen verwijzen door de uitbreiding van de definitie van
«verzekeraar» mede naar herverzekeraars.
De in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn opgenomen definities van «lidstaat van herkomst», «lidstaat van het bijkantoor», «zeggenschap», «moederonderneming», «dochter-
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onderneming», «bevoegde autoriteiten», en «nauwe banden» zijn als zodanig niet opgenomen in de wet, maar maken materieel wel deel uit van de wet, als gevolg van de
wijze waarop de richtlijn levensverzekering en de richtlijnen
schadeverzekering – waarin deze definities eveneens zijn
opgenomen – is geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor artikel 2, tweede lid, tweede en derde alinea van de richtlijn.
Andere in de richtlijn opgenomen definities, in het bijzonder
die van «herverzekeringscaptive», «special purpose vehicle» en «finite herverzekering» worden niet door de uitbreiding van de definitie bestreken. Van de drie genoemde definities behoeft alleen het begrip «special purpose vehicle»
te worden opgenomen in de wet, hetgeen is gebeurd door
de voorgestelde definitie van «entiteit voor risicoacceptatie». De andere twee begrippen behoeven niet in
de wet te worden gedefinieerd; voor deze twee typen onderneming worden in de wet geen specifieke regels gegeven. Dat zal wel gebeuren op AMvB-niveau. De kwestie of
in de diverse besluiten een definitie zal moeten worden opgenomen is afhankelijk van de vraag hoe vaak deze begrippen daarin zullen worden gehanteerd. De uitbreiding
van de definitie van «verzekeraar» leidt niet «automatisch»
tot de implementatie van de artikelen 3 en 4 van de richtlijn,
die de markttoegang betreffen. Deze artikelen worden zelfstandig geïmplementeerd.
Artikel 5, eerste lid, van de richtlijn, met betrekking tot de
rechtsvorm van de herverzekeraar, wordt door de uitbreiding van de definitie geïmplementeerd in artikel 3:20 van
de wet. Artikel 5, tweede lid, behoeft geen implementatie.
Bij de artikelen 6, 7 en 8 past een opmerking vooraf. In de
richtlijn wordt een andere systematiek dan in de wet gevolgd met betrekking tot de eisen waaraan moet zijn voldaan in het kader van de markttoegang, en waaraan ook
tijdens het lopend toezicht moet worden voldaan. In de
richtlijn worden in Titel II vereisten gesteld waaraan een
aanvrager moet voldoen in het kader van markttoegang.
Deze vereisten worden niet als zodanig gesteld in Titel III,
die betrekking heeft op het lopend toezicht. Wel wordt in artikel 44, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de richtlijn,
bepaald dat de vergunning moet worden ingetrokken wanneer niet langer aan de toegangsvoorwaarden wordt voldaan. In de systematiek van de richtlijn kan uit die laatste
bepaling worden afgeleid dat ook tijdens lopend toezicht
aan de vereisten, gesteld in Titel II, moet zijn voldaan, overigens iets wat ook zonder die bepaling in de rede had gelegen. In de wet worden de eisen waaraan moet worden
voldaan in het kader van de markttoegang gesteld in het
Deel Markttoegang financiële ondernemingen door te verwijzen naar het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, en worden de eisen waaraan moet worden voldaan tijdens het lopend toezicht geformuleerd in het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen. Dit verschil
in systematiek brengt met zich mee dat sommige bepalingen in Titel II van de richtlijn, in het bijzonder de artikelen
6, 7 en 8, alhoewel die Titel blijkens het opschrift slechts
betrekking heeft op markttoegang, moeten worden geïmplementeerd door bepalingen niet alleen in het Deel Markttoegang financiële ondernemingen op te nemen of te wijzigen, maar ook bepalingen in het Deel Prudentieel toezicht
financiële ondernemingen. Hieronder wordt met betrekking
tot deze artikelen onder andere aandacht besteed aan de
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gevolgen van de uitbreiding van de definitie voor artikelen
in Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen.
Daarnaast wordt volledigheidshalve ook opgemerkt tot welke nieuwe bepalingen artikelen 6, 7 en 8 van de richtlijn in
het Deel Markttoegang financiële ondernemingen hebben
geleid.
Artikel 6, onderdeel a, van de richtlijn, dat het verbod bevat
andere werkzaamheden te verrichten dan herverzekeringswerkzaamheden en daarmee samenhangende verrichtingen, noopt tot aanpassing van artikel 3:36 van de wet
ondanks het feit dat in dat artikel reeds het woord «verzekeraar» is opgenomen.
Artikel 6, onderdeel b, van de richtlijn dat voorschrijft dat de
aanvrager van een vergunning een programma van werkzaamheden dient over te leggen, heeft uitsluitend betrekking op de markttoegang en zal met een nieuwe bepaling
worden geïmplementeerd in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft ter uitvoering van artikel 2:26b
van de wet. Artikel 6, onderdeel c, van de richtlijn met betrekking tot het minimumgarantiefonds, wordt wat betreft de
markttoegang met een nieuwe bepaling geïmplementeerd
in artikel 2:26b, eerste lid, onderdeel h, van de wet, en wat
betreft het lopende toezicht door artikel 3:53, eerste en
vierde lid, van de wet als gevolg van de uitbreiding van de
definitie. Artikel 6, onderdeel d, van de richtlijn met betrekking tot de betrouwbaarheid en deskundigheid, wordt, wat
betreft de markttoegang, met een nieuwe bepaling geïmplementeerd in artikel 2:26b, eerste lid, onderdelen a en b,
van de wet, en wat betreft het lopend toezicht in de artikelen 3:8 onderscheidenlijk 3:9 van de wet als gevolg van de
uitbreiding van de definitie.
Artikel 7, eerste lid, van de richtlijn, met betrekking tot de
zeggenschapstructuur, wordt, wat betreft de markttoegang,
geïmplementeerd in artikel 2:26b, eerste lid, onderdeel e,
van de wet, en wat betreft het lopend toezicht, in artikel
3:16, eerste lid, als gevolg van de uitbreiding van de definitie.
Artikel 7, tweede lid, van de richtlijn, eveneens met betrekking tot de zeggenschapstructuur, van de richtlijn wordt,
wat betreft de markttoegang, geïmplementeerd in artikel
2:26b, eerste lid, onderdeel e, en vereist, wat betreft het lopend toezicht, een aanpassing van artikel 3:16, tweede lid.
Artikel 7, derde lid, van de richtlijn, met betrekking tot de
verstrekking van gegevens over de zeggenschapstructuur,
wordt, wat betreft de markttoegang, geïmplementeerd in artikel 2:26b, vierde lid, en wat betreft het lopend toezicht, in
artikel 2:57, eerste lid, als gevolg van de uitbreiding van de
definitie.
Artikel 8 van de richtlijn, met betrekking tot de plaats van
het hoofdbestuur, wordt geïmplementeerd, voor wat betreft
de markttoegang, in artikel 2:26b, eerste lid, onderdeel d,
en, voor wat betreft het lopend toezicht, in artikel 3:15, eerste lid, als gevolg van de uitbreiding van de definitie van
«verzekeraar».
Artikelen 9 en 10 van de richtlijn hebben betrekking op onderwerpen die voor Nederland niet aan de orde zijn en behoeven geen implementatie. De uitbreiding van de definitie
is op dit punt niet relevant.
Artikel 11 van de richtlijn betreft de uitwerking van de inhoud van het programma van werkzaamheden dat moet
worden overgelegd in het kader van de vergunningaan-
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vraag en zal worden geïmplementeerd in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen. De uitbreiding van de
definitie heeft op dit punt geen gevolgen in de wet.
Artikel 12 van de richtlijn heeft betrekking op de gekwalificeerde deelneming in de herverzekeraar in het kader van
de markttoegang. Artikel 12 van de richtlijn wordt geïmplementeerd in artikel 2:26b, tweede en derde lid. Daarbij is
aansluiting gezocht bij het bestaande stelsel van de verklaringen van geen bezwaar. Zie daarvoor de toelichting op
artikel 2:26, tweede en derde lid. Voor wat betreft het lopend toezicht wordt het volgende opgemerkt. Als gevolg
van de uitbreiding van de definitie van «verzekeraar» wordt
artikel 3:95 ook van toepassing op herverzekeraars. In artikel 3:97, dat betrekking heeft op gekwalificeerde deelnemingen in grote verzekeraars, komt ook het woord «verzekeraar» voor. Zonder wijziging van dat artikel zou het dus
ook op herverzekeraars van toepassing worden. Dat is
evenwel ongewenst: zie de toelichting op dat artikel. Artikel
3:97 wordt om die reden aangepast.
Artikel 13 van de richtlijn geeft regels met betrekking tot het
weigeren van de vergunning, Dit wordt al in de Algemene
wet bestuursrecht geregeld. Dit wordt niet geraakt door de
uitbreiding van de definitie. Aparte implementatie is niet
nodig.
De materie die door artikel 14 van de richtlijn wordt geregeld – raadpleging van de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten – wordt in artikel 1:60 geregeld met betrekking
tot onder andere levensverzekeraars en schadeverzekeraars, maar niet met betrekking tot het begrip «verzekeraar», zodat artikel 1:60 van de wet niet wordt geraakt door
de uitbreiding van de definitie en dus moet worden aangepast.
Artikel 15, eerste lid, eerste alinea, van de richtlijn regelt de
exclusieve bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit
van de lidstaat van herkomst. In de wet volgt dat uit artikel
1:24 en – vooral – uit de systematiek van de wet. Artikel
1:24 betreft «financiële ondernemingen», welk begrip ook
verzekeraars omvat. Door de uitbreiding van de definitie
vallen herverzekeraars dus ook onder artikel 1:24.
Artikel 15, eerste lid, tweede alinea, van de richtlijn geeft
een bepaling inzake samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en de lidstaat van herkomst. Afdeling 1.3.2 van de wet regelt deze
materie. In een aantal bepalingen van deze afdeling komt
niet het begrip «verzekeraar» voor, maar «levensverzekeraar» of «schadeverzekeraar». De uitbreiding van de definitie van «verzekeraar» heeft dus voor deze bepalingen geen
betekenis, en zij zullen moeten worden aangevuld met het
begrip «herverzekeraar».
Artikel 15, tweede lid, van de richtlijn van de wet bepaalt
dat toezicht moet worden gehouden op solvabiliteit, technische voorzieningen en de tegenover de voorzieningen
staande activa. De artikelen 3:53 (inzake minimum eigen
vermogen), 3:57 (inzake solvabiliteit) en 3:67 (technische
voorzieningen) van de wet zien op «verzekeraars», zodat
met de uitbreiding van de definitie herverzekeraars onder
de werking van deze artikelen zijn gebracht.
Artikel 15, derde lid, van de richtlijn verbiedt dat toestemming wordt onthouden aan een retrocessie-overeenkomst
vanwege de soliditeit van de onderneming waarmee de
herverzekeraar een retrocessieovereenkomst heeft geslo-
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ten. Op grond van het systeem van de Nederlandse wet
mag dat toch al niet worden beoordeeld.
Artikel 15, vierde lid, van de richtlijn, dat administratieve en
boekhoudkundige organisatie en interne controleprocedures betreft, wordt geïmplementeerd in de artikelen 3:10 en
3:17 als gevolg van de uitbreiding van de definitie.
Artikel 16 regelt dat de toezichthouder van de lidstaat van
herkomst gegevens kan verifiëren bij een in een andere lidstaat gelegen bijkantoor. Het artikel in de Wft dat deze materie regelt – 1:56 – heeft betrekking op levensverzekeraars
en schadeverzekeraars, maar niet op «verzekeraars». De
uitbreiding van de definitie wijzigt het toepassingsbereik
van artikel 1:56 dus niet. Het wetsartikel wordt aangepast.
Artikel 17, eerste lid, van de richtlijn, heeft betrekking op de
verplichting jaarlijks een verslag uit te brengen. In het huidige artikel 3:71, waarin de verplichting is geregeld het
jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens over te
leggen, wordt reeds de herverzekeraar genoemd, naast de
verzekeraar. De uitbreiding van de definitie van «verzekeraar» brengt met zich mee dat de verwijzing naar «herverzekeraar» kan vervallen.
Artikel 17, tweede lid, van de richtlijn, heeft betrekking op
de verplichting voor het toezicht vereiste bescheiden periodiek over te leggen. In artikel 3:72, derde lid wordt deze
verplichting op een «verzekeraar» gelegd. Door de uitbreiding van de definitie komt deze verplichting ook op de herverzekeraar te rusten.
Artikel 17, derde lid, van de richtlijn, verplicht lidstaten ertoe
om de toezichthouder uit te rusten met bevoegdheden om
het toezicht te kunnen uitoefenen. Hoofdstuk 1:4 van de
wet is zodanig geformuleerd dat geen aanpassing nodig is
om te bewerkstelligen dat DNB in de toekomst haar bevoegdheden ook tegenover herverzekeraars kan uitoefenen. Waar «financiële onderneming» staat, zal dat begrip
als gevolg van de uitbreiding van de definitie ook herverzekeraars omvatten.
Artikel 17, vierde lid, van de richtlijn is een uitwerking van
artikel 17, derde lid, van de richtlijn. Artikel 17, vierde lid,
aanhef en onderdeel a, van de richtlijn, legt op de lidstaten
de verplichting om de toezichthouder in staat te stellen informatie te verkrijgen. Dat is al geregeld in afdeling 1.4.1
van de wet.
Artikel 17, vierde lid, aanhef en onderdelen b en c, van de
richtlijn heeft betrekking op de handhaving door de toezichthouder. In de wet wordt dit geregeld in afdeling 1.4.2,
die verwijst naar «financiële onderneming». De richtlijnbepaling wordt in deze afdeling geïmplementeerd als gevolg
van de uitbreiding van de definitie van «verzekeraar», welk
begrip is opgenomen in de definitie van «financiële onderneming».
Artikel 18 van de richtlijn regelt de portefeuilleoverdracht. In
afdeling 3.5.1A van de wet wordt thans onderscheid gemaakt tussen portefeuilleoverdracht door levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars.
Het begrip «verzekeraar» wordt niet gebruikt, zodat een
nieuw artikel wordt opgenomen met betrekking tot de portefeuilleoverdracht door een herverzekeraar.
De artikelen 19 tot en met 23 van de richtlijn regelen de gekwalificeerde deelneming. Deze materie is in afdeling
3.3.11 van de wet geregeld. De uitbreiding van de definitie
heeft tot gevolg dat de regeling ook van toepassing wordt
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op herverzekeraars, aangezien de in deze afdeling gebruikte term «verzekeraar» is. Met uitzondering van artikel 3:97
is dat gewenst. Artikel 3:97 regelt de gekwalificeerde deelneming in de grootste banken en verzekeraars. In dat geval
beslist niet DNB op een aanvraag van een verklaring van
geen bezwaar, maar de Minister van Financiën. De grootte
van verzekeraars wordt gemeten naar bruto premieinkomen. Op dit moment is geen herverzekeraar met zetel
in Nederland zo groot dat hij aan de hand van dat criterium
tot de vijf grootste verzekeraars met zetel in Nederland behoort. Niet kan worden uitgesloten dat dit in de toekomst
anders wordt. Voor dat geval moet worden bedacht dat de
grote herverzekeraars in Europa een bruto premie-inkomen
hebben dat groter is dan dat van de grote directe verzekeraars. Het zou ongewenst zijn dat artikel 3:97 niet van toepassing is op de vijf grootste directe verzekeraars doordat
herverzekeraars een groter bruto premie-inkomen hebben.
Om die reden wordt een nieuw artikel voorgesteld, dat betrekking heeft op herverzekeraars, als gevolg waarvan de
twee categorieën – directe verzekeraars enerzijds en herverzekeraars anderzijds – elke een eigen regeling kennen.
Voorts verdient artikel 20 van de richtlijn aandacht. Dit artikel regelt de gekwalificeerde deelneming in een herverzekeraar door een verzekeraar, herverzekeraar, kredietinstelling of beleggingsonderneming waaraan in een andere lidstaat een vergunning is verleend. De wet regelt dit geval
niet voor directe verzekeraars, zodat artikel 20 van de richtlijn niet door de uitbreiding van de definitie wordt geïmplementeerd. Daarom wordt een nieuw subonderdeel in artikel
3:97, eerste lid, onderdeel a, voorgesteld.
De artikelen 24 tot en met 30 van de richtlijn regelen het
beroepsgeheim en de uitwisseling van informatie. Deze
materie is in de wet geregeld in de artikelen 1:89 tot en met
1:93. In deze artikelen komt het begrip «verzekeraar» niet
voor. Wel komt het begrip «financiële onderneming» voor in
de artikelen 1:91, derde lid en vierde lid, en 1: 93, eerste
lid, onderdelen b en c. Deze bepalingen worden van toepassing op herverzekeraars als gevolg van de uitbreiding
van de definitie. De andere bepalingen worden «automatisch» van toepassing op herverzekeraars.
Artikel 31 van de richtlijn heeft betrekking op de accountantstaken. In de wet is dit onderwerp geregeld in artikel
3:88. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie wordt
deze bepaling ook van toepassing op de accountant die het
onderzoek uitvoert met betrekking tot de jaarrekening van
een herverzekeraar. De richtlijn bevat op één punt een verschil met de andere toezichtsrichtlijnen: in artikel 31, tweede lid, is bepaald dat de melding niet leidt tot aansprakelijkheid. In de andere richtlijnen is bepaald dat een melding te
goeder trouw niet leidt tot aansprakelijkheid. Zo is het ook
bepaald in de wet: artikel 3:88, zesde lid, bepaalt dat melding niet leidt tot aansprakelijkheid «tenzij aannemelijk
wordt gemaakt dat, gelet op alle feiten en omstandigheden,
in redelijkheid niet tot kennisgeving of tot het verstrekken
van inlichtingen had mogen worden overgaan». Aangenomen moet worden dat het verschil tussen de herverzekeringsrichtlijn en de andere richtlijnen niet is beoogd. Artikel
3:88, zesde lid, wordt dan ook niet aangepast, zodat de uitzondering met betrekking tot de «goede trouw» voor accountants ook toepasselijk wordt op het terrein van herverzekeraars.
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Artikel 32 van de richtlijn geeft een regeling betreffende de
vorming van technische voorzieningen. In de wet behoeft
dit niet tot wijziging te leiden: artikel 3:67, eerste lid, verwijst
naar het begrip «verzekeraar», waaronder ook de herverzekeraar valt als gevolg van de uitbreiding van de definitie.
In lagere wetgeving zal wel een aparte regeling ten aanzien
van herverzekeraars worden opgenomen, Artikel 32, tweede lid, van de richtlijn bevat het verbod aan de lidstaten om
een systeem met brutovoorzieningen waarvoor, kort gezegd, zekerheden nodig zijn, te handhaven of in te voeren.
Aangezien in de Wft een dergelijk systeem niet voorkomt,
leidt deze bepaling niet tot een wetswijziging. Artikel 32,
derde lid, ziet op een situatie die niet in Nederland voorkomt, en behoeft geen implementatie.
Artikel 33 van de richtlijn heeft betrekking op egalisatievoorzieningen. Deze worden niet in de wet geregeld, maar
op AMvB-niveau.
Artikel 34 van de richtlijn regelt de tegenover de technische
voorzieningen staande activa. Ook hier geldt dat dit niet in
de wet zelf tot wijzigingen leidt. Artikel 34 zal worden geïmplementeerd in het Besluit prudentiële regels Wft.
De artikelen 35 tot en met 39 van de richtlijn geven regels
met betrekking tot de solvabiliteitsmarge. In de wet behoeven voor verzekeraars met zetel in Nederland geen wijzigingen te worden aangebracht: in artikel 3:57 vallen herverzekeraars als gevolg van de uitbreiding van de definitie
onder het daar gebruikte begrip «verzekeraar». Regels die
specifiek voor herverzekeraars gelden worden in het Besluit prudentiële regels opgenomen. Artikel 3:61, met betrekking tot financiële ondernemingen met zetel in een nietaangewezen staat, wordt gewijzigd.
De artikelen 40 en 41 van de richtlijn regelen het garantiefonds. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie worden
de artikelen 3:53, eerste, tweede en vierde lid, en 3:57,
tweede en vierde lid, van toepassing op herverzekeraars.
De nadere uitwerking zal geschieden in het Besluit prudentiële regels Wft.
Artikel 42 heeft betrekking op maatregelen die kunnen worden genomen wanneer de herverzekeraar in moeilijkheden
verkeert. Het eerste lid schrijft voor dat aan de herverzekeraar de vrije beschikking over de activa kan worden verboden. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie in de wet
wordt artikel 3:135, eerste, vierde en vijfde lid, ook van toepassing op herverzekeraars. In artikel 3:135, tweede lid,
wordt «herverzekeraar» toegevoegd aan «levensverzekeraar of schadeverzekeraar». Zie voor het saneringsplan
hieronder, in de toelichting op artikel 43 van de richtlijn. Met
betrekking tot het financieringsplan wordt verwezen naar
artikel 3:136, tweede en derde lid. Als gevolg van de uitbreiding van de definitie worden die leden ook van toepassing op herverzekeraars.
Artikel 43 komt overeen met onder andere artikel 38 van de
richtlijn levensverzekering, dat is geïmplementeerd in artikel 3:132 van de wet. Als gevolg van de uitbreiding van de
definitie in de wet wordt dat artikel ook van toepassing op
herverzekeraars. De nadere uitwerking voor herverzekeraars wordt opgenomen in het Besluit prudentiële regels
Wft.
Artikel 44 van de richtlijn regelt de intrekking van de vergunning. Dit onderwerp is in artikel 1:104 van de wet geregeld. Het meest in dit artikel voorkomende begrip is «ver-
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gunninghouder». Hieronder valt ook de herverzekeraar met
vergunning. Het eerste lid, onderdeel f, regelt de situatie
waarin een verzekeraar niet langer zijn bedrijf uitoefent in
de branche waarvoor de vergunning is verleend. Deze bepaling zou door de uitbreiding van de definitie mede van
toepassing worden op herverzekeraars. Op het terrein van
herverzekeraars is het evenwel niet gebruikelijk om de term
«branches» te gebruiken. Het onderdeel wordt aangepast.
Artikel 1:106 van de wet bepaalt dat Onze Minister de behandeling van een aanvraag van een vergunning opschort
ter uitvoering van een daartoe door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen bindend besluit. Het betreft de
aanvraag van een vergunning voor de uitoefening van het
bedrijf van onder andere levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is. Dit artikel dient niet te worden uitgebreid tot de aanvraag van een
vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar, ook niet mutatis mutandis met betrekking tot nietaangewezen staten, omdat de richtlijn niet een dergelijke
bepaling bevat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld artikel 59,
tweede tot en met laatste alinea, van de richtlijn levensverzekering.
Tot slot een opmerking over de definitie van «herverzekeraar». Ten aanzien van directe verzekeraars is een specifieke definitiesystematiek gehanteerd. Voor bijvoorbeeld levensverzekeraars is deze als volgt. Een levensverzekeraar
wordt – kort gezegd – gedefinieerd als degene die levensverzekeringen sluit, en vervolgens wordt een definitie van
«levensverzekering» gegeven. De systematiek ten aanzien
van herverzekeraars is anders. De herverzekeraar in de
huidige Wft wordt niet gedefinieerd als degene die herverzekeringen sluit en er wordt geen definitie gegeven van
herverzekering. In het wetsvoorstel is ervoor gekozen de
definitiesystematiek bij herverzekeraars aan te passen aan
die bij directe verzekeraars.
6. Administratieve lasten
De richtlijn leidt tot een verhoging van het aantal rapportageverplichtingen. Niet elke rapportageverplichting is echter
nieuw. Een groot deel van de herverzekeraars maakt onderdeel uit van een groep en valt al onder het aanvullende
groepstoezicht. Bovendien bepaalt artikel 3:71, eerste lid,
Wft ook thans al dat herverzekeraars de jaarrekening, het
jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 361,
eerste lid onderscheidenlijk 391, eerste lid, en 392, eerste
lid, onderdelen a tot en met h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verstrekken aan DNB, hetgeen ook al was bepaald in artikel 14 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.
Daarnaast is er sprake van indirect toezicht op herverzekeraars, mede doordat bij het toezicht op directe verzekeraars
wordt beoordeeld of de onderbrenging van risico’s bij een
herverzekeraar vanuit prudentieel oogpunt aanvaardbaar
is. Voorts is het zo dat herverzekeraars die nu gerechtigd
zijn het bedrijf van herverzekeraar uit te oefenen, op grond
van het overgangsrecht geacht worden een vergunning te
hebben en dus niet een vergunning behoeven aan te vragen.
De precieze omvang van de administratieve lasten hangt af
van de algemene maatregel van bestuur waarin de rapportageverplichtingen worden uitgewerkt. Deze is nog niet gereed, maar om een idee te geven van de orde van grootte
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van potentiële administratieve lasten is onderstaande voorlopige berekening gemaakt.
Uitgangspunt hierbij is dat herverzekeraars als gevolg van
de richtlijn verplicht worden om verslagstaten in te dienen
bij de toezichthouder (normbedrag van € 144 000 per herverzekeraar101). Echter, zoals eerder vermeld, dienen herverzekeraars vallend onder het aanvullend groepstoezicht
reeds nu een fictieve solvabiliteitsberekening te maken. Om
dit te genereren, moeten zij al aanvullende informatie verzamelen en verwerken. Ofschoon nog geen enkele herverzekeraar statenplichtig is, wordt er vanuit gegaan dat voor
herverzekeraars vallend onder het aanvullend groepstoezicht het additionele werk en de extra kosten als gevolg van
het aanleveren van de verslagstaten, marginaal zullen zijn.
In de berekening wordt het normbedrag alleen gerelateerd
aan de elf herverzekeraars die geen deel uitmaken van een
groep. De indruk bestaat overigens dat dit normbedrag, dat
als uitgangspunt geldt voor directe verzekeraars, eigenlijk
te hoog is voor toepassing bij herverzekeraars. Op dit moment is echter te weinig inzicht om een gereduceerd normbedrag als uitgangspunt te kunnen nemen. De kosten die
gepaard gaan met de verslagstaten (het inschakelen van
een actuaris, het opstellen van een verklaring en het
waarmerken van de verslagstaten door een accountant),
worden wel toegerekend aan alle 18 herverzekeraars, die
naar verwachting onder het wetsvoorstel gaan vallen, omdat het hier een nieuwe formele verplichting betreft (normbedrag van € 360 per herverzekeraar).
Voor de herverzekeraars die geen onderdeel uitmaken van
een groep heeft de toename van de administratieve lasten
tevens te maken met informatieverstrekking over de solvabiliteitsmarge. Dit omvat het vermelden van de mate waarin
voldaan wordt aan de voorwaarden voor de solvabiliteitsmarge (en het minimum garantiefonds) en hoe dit wordt
gewaardeerd (normbedrag van € 2 880 per herverzekeraar), evenals informatieverstrekking die specifiek gericht is
op de berekening van de solvabiliteitsmarge (normbedrag
van € 900 per herverzekeraar).
Het wetsvoorstel omvat tevens de verplichting aan een ieder die een gekwalificeerde deelneming wil houden, verwerven of vergroten in een herverzekeraar, om daartoe een
verklaring van geen bezwaar te hebben verkregen van de
toezichthouder. Het toepassingsbereik van de bestaande
regeling inzake het vvgb-stelsel wordt uitgebreid tot herverzekeraars. Met betrekking tot entiteiten voor risicoacceptatie wordt het volgende opgemerkt. De richtlijn verplicht wel tot het stellen van voorschriften inzake de betrouwbaarheid en deskundigheid van aandeelhouders of
leden met een gekwalificeerde deelneming ten aanzien van
entiteiten voor risico-acceptatie maar verplicht niet tot de
invoering van een vvgb-stelsel ten aanzien van deze categorie financiële ondernemingen Uiteindelijk is toch gekozen
voor de invoering van een vvgb-stelsel omdat het alternatief ongunstiger is voor het bedrijfsleven. Dit kan worden
toegelicht aan de hand van een vergelijking met de regels
voor verzekeraars, zowel directe verzekeraars als herverzekeraars; er zij aan herinnerd dat entiteiten voor risico101

Normbedrag is gebaseerd op het rapport Nulmeting Administratieve Lasten Financiële Markten van Cap Gemini Ernst &
Young, februari 2004.
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acceptatie geen verzekeraar zijn in de zin van de richtlijn.
Voor verzekeraars geldt de regel dat de houder van de
deelneming een verklaring van geen bezwaar dient te hebben, en indien dat niet het geval is, DNB de vergunning
weigert. Anders gezegd: ten aanzien van entiteiten voor risico-acceptatie ontbreekt de «tussenstap» van de verklaring van geen bezwaar die bij verzekeraars wel geldt. Zou
voor entiteiten voor risico-acceptatie niet een vvgb-stelsel
worden ingevoerd, dan zou, wanneer het voornemen bestaat tot een deelneming die de toezichthouder onwenselijk
acht, de zwaardere maatregel van intrekking van de vergunning aangewezen zijn. Voor de desbetreffende onderneming is dat uiteraard ongunstiger dan dat een vvgb wordt
geweigerd. Het zou om deze reden dan ook een vertekend
beeld geven wanneer zou worden gezegd dat het wetsvoorstel verder gaat dan hetgeen door de richtlijn wordt
voorgeschreven. Belangrijk in dit opzicht is dat voor entiteiten voor risico-acceptatie een lichter vvgb-regime wordt ingevoerd dan voor verzekeraars: vergrotingen en verkleiningen van de deelneming in entiteiten voor risico-acceptatie
behoeven niet te worden gemeld;
Rekening houdend met de gestelde uitgangspunten, en op
basis van 18 herverzekeraars in Nederland, waarvan er elf
onderdeel uitmaken van een groep, impliceert het bovenstaande dat in totaal circa € 1,6 miljoen aan administratieve
lasten ontstaat. Per additionele herverzekeraar moeten de
bovenstaande normbedragen bij het al totaal berekende
bedrag worden opgeteld, waarbij, zoals is opgemerkt, een
aantal bedragen niet geldt voor herverzekeraars die reeds
onder het aanvullend groepstoezicht vallen. Indien het een
herverzekeraar betreft die een vergunning dient aan te vragen, moet er hiervoor nog € 36 000 bij worden opgeteld.
Ten opzichte van het bestaande Europese regime voor directe verzekeraars is de wetgeving voor herverzekeraars
op een aantal punten vereenvoudigd. Zo is de notificatieprocedure versimpeld en gelden er geen specifieke beleggingsregels. Op Europees niveau zal sprake zijn van een
lastenvermindering, omdat herverzekeraars die in één lidstaat gerechtigd zijn hun herverzekeringsactiviteiten uit te
voeren, dit ook in andere lidstaten mogen doen zonder dat
zij daarvoor opnieuw door de lidstaat van ontvangst behoeven te worden getoetst. Deze vermindering van administratieve lasten was één van de achterliggende doelstellingen
bij de richtlijn.
De administratieve lasten als gevolg van het indirecte toezicht op herverzekeraars bij directe verzekeraars zouden
enigszins kunnen afnemen. Beoordeling van de herverzekeringscontracten heeft deels betrekking op de contracten
zelf en voor een ander deel is het gericht op de herverzekeraar waarmee de verzekeraar het contract is aangegaan.
Dit laatste wordt bij het toezicht op directe verzekeraars
«overbodig» wanneer het om herverzekeraars gaat waar
de toezichthouder in Nederland direct op zal gaan toezien,
als gevolg van implementatie van deze richtlijn.
Een en ander leidt tot de schatting dat de implementatie
van de richtlijn leidt tot een bedrag van circa € 1,6 miljoen
aan structurele verplichtingen; zie onderstaand schema102.
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Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de CDA-fractie hebben opgemerkt grote
waarde te hechten aan de beperking van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, dat de invoering van de
richtlijn herverzekering in totaal ongeveer € 1,6 miljoen zal
bedragen en dat de regering heeft aangegeven dat de werkelijke hoogte van administratieve lasten afhankelijk is van
de algemene maatregel van bestuur waarin de rapportageverplichtingen worden uitgewerkt. Deze leden vroegen of
de regering kan aangeven of de berekening van € 1,6 miljoen nog steeds adequaat is. Kan, zo vroegen de leden van
de CDA-fractie zich af, daarnaast worden aangegeven
wanneer de Kamer zal worden geïnformeerd over de uitwerking van de amvb? Voorts vroegen deze leden of de
regering kan aangeven welke maatregelen zij zal nemen
om de implementatie van de richtlijn herverzekering op het
gebied van administratieve lasten te compenseren.
In het wetsvoorstel is een voorlopige berekening opgenomen van de administratieve lasten naar aanleiding van de
introductie van de Wft-rapportageverplichtingen voor herverzekeraars. Op basis van de informatie die beschikbaar
was op het moment van het opstellen van de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel zijn de administratieve lasten
geschat op een bedrag van circa € 1,6 miljoen euro aan
structurele verplichtingen ten gevolge van de rapportageverplichtingen. Inmiddels zijn de omvang en de vorm van
de rapportageverplichtingen nader in kaart gebracht en kan
de schatting van € 1,6 miljoen euro verder worden verfijnd.
Op basis van de huidige gegevens zijn de administratieve
lasten geraamd op circa € 1 miljoen. Dit betekent een daling van ruim € 0,6 miljoen in vergelijking met de berekening van het wetsvoorstel. De daling van de administratieve
lasten is te herleiden tot een drietal oorzaken: De eerste
oorzaak is de verandering van het aantal in Nederland gezetelde herverzekeraars. Door fusie, zetelverplaatsing, bedrijfsbeëindiging en één nieuwe herverzekeraar is het huidige aantal herverzekeraars gedaald van 18 naar 16. De
verwachting is dat dit aantal in de toekomst eerder zal afnemen dan toenemen als gevolg van een toenemende
concentratie van activiteiten binnen Europa en mogelijke
zetelverplaatsing van herverzekeringscaptives buiten de
EU.
De tweede oorzaak heeft betrekking op het aantal herverzekeraars dat deel uitmaakt van het aanvullend groepstoezicht. Van de resterende 16 herverzekeraars maken weliswaar 8 herverzekeraars deel uit van een groep maar voor
één herverzekeraar brengt dit niettemin toch initiële kosten
met zich mee aangezien de herverzekeraar in kwestie de
enige verzekeraar is binnen de groep. Voor de berekening
van de administratieve lasten worden dus 9 herverzekeraars geconfronteerd met additioneel werk en extra kosten.
Dit betekent ten opzicht van de eerdere inschatting een daling van 11 naar 9 herverzekeraars.
De derde oorzaak betreft de daling van de lasten die voortvloeien uit het statenbeheer die voor herverzekeraars grotendeels is gebaseerd op het vernieuwde rapportagekader
voor schadeverzekeraars en levensverzekeraars. In vergelijking met de rapportageverplichtingen voor schadeverzekeraars is voor de schadeherverzekeringsactiviteiten het
maximale aantal risicogroepen gedaald van 16 naar 4 te
weten: Health, Property, Casualty en Credit & Bond. Dit is
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een gebruikelijke indeling in de herverzekeringssector die
bij de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars is geïntroduceerd. Met name bij de niet-openbare staten levert dit
een aanzienlijke besparing op van ± 50%. Rekeninghoudend met de openbare staten en enkele specifiek op de
herverzekeraars gerichte mutaties betekent dit op totaalniveau een lastenverlichting van ± 25%. Als gevolg van deze
lastenverlichting is het normbedrag voor het statenbeheer
gedaald van € 144 000 naar € 108 000.
Naast een verlichting van de administratieve lasten ten opzichte van de schatting in het wetsvoorstel vindt er op een
onderdeel ook een lastenverzwaring plaats, aangezien het
bedrag voor de inschakeling van een accountant nog niet
was meegenomen met de berekening. Op basis van artikel
3:72, zevende lid, Wft en artikel 133, eerste lid, van het besluit is een accountant verklaring voorgeschreven voor alle
onder toezicht gestelde herverzekeraars. Uitgaande van
het bedrag van de nulmeting van € 800 komen deze administratieve lasten voor de herverzekeraars op € 12 800.
Ter vergelijking zijn de berekeningen weergegeven in onderstaand schema103.
Met betrekking tot de incidentele lasten wijs ik op het volgende. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is
opgemerkt dat de kosten van een aanvraag van een vergunning worden geschat op € 36 000. Voor bestaande herverzekeraars geldt dat zij niet een vergunning behoeven
aan te vragen. Zij krijgen van rechtswege een vergunning
op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel,
welke vergunning zij behouden indien zij binnen een gestelde termijn aantonen dat zij aan de voorschriften voldoen. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is
veiligheidshalve het maximale bedrag van € 36 000 per bestaande herverzekeraar aangenomen, maar in werkelijkheid zal dit bedrag lager zijn omdat de voorgeschreven
overgangsprocedure (vergunning van rechtswege die wordt
behouden indien is aangetoond dat aan de voorschriften
wordt voldaan) lagere lasten met zich meebrengt dan de
aanvraag van een vergunning. Zoals zojuist opgemerkt,
werd ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel er nog
van uitgegaan dat het wetsvoorstel 18 herverzekeraars betrof, terwijl het aantal herverzekeraars thans 16 is. Dat betekent dat het maximale bedrag aan lasten, verbonden aan
het verkrijgen van een vergunning voor bestaande herverzekeraars daalt van € 648 000 (18 x 36 000) tot 576 000
(16 x 36 000). Er zijn geen andere nalevingskosten.

delijkheid te verschaffen omtrent de omvang van de administratieve lasten. Naar aanleiding van een panelbijeenkomst in oktober 2006 is aangegeven dat de totaal geschatte kosten voor herverzekeringstoezicht een kleine 600
000 euro bedraagt. Tot op heden is er geen onderbouwing
geweest van de kosten van dit bedrag. De VVDfractieleden wilden graag een overzicht van deze kosten en
een verklaring van de hoogte van dit bedrag ontvangen,
zodat dit helderheid schept voor de betrokken partijen.
In de begroting 2008 – al behandeld in het begrotingspanel
DNB en in de Raad van Commissarissen van DNB, goedkeuring door de ministers van Financiën en van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid moet nog plaatsvinden – is
voor het nieuwe toezicht op herverzekeraars een bedrag
opgenomen van € 680 000. Ter vergelijking: het totale, begrote bedrag voor het toezicht op verzekeraars bedraagt €
26,6 mln. De begroting van de kosten van het toezicht op
herverzekeraars is gebaseerd op onvermijdelijke vaste kosten van het toezicht, ongeacht het aantal instellingen waarop toezicht wordt gehouden en op het verwachte aantal
herverzekeraars dat vanaf 2008 onder toezicht van DNB
komt te staan.

Kamerstuk 31 131, nr. 8
De Nederlandse Bank is verantwoordelijk voor het toezicht
op de uitvoering van de richtlijn herverzekering, aldus de
leden van de CDA-fractie. Gedragstoezicht door de AFM is
niet aan de orde omdat consumenten niet betrokken zijn.
Aangezien in Nederland voor implementatie van de richtlijn
nog geen toezicht bestond op deze specifieke bedrijfstak,
zal het takenpakket van de DNB worden uitgebreid. Kan,
zo vroegen deze leden, de regering aangeven welke kosten er door de DNB zullen moeten worden gemaakt om
goed toezicht te kunnen garanderen?
Daarnaast vroegen de leden van de VVD-fractie meer dui-

Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag werd de vraag
naar de onderbouwing van de kosten voor het toezicht volgens de commissie summier beantwoord. De commissie
verzocht de regering een nadere specificatie te geven van
het bedrag van € 680 000. Verwacht de regering dat dit bedrag de komende jaren zal dalen, zodra de invoeringsperiode is afgerond? Zo ja, zo vroeg de commissie, met welk
bedrag en zo nee, waarom niet?
De kosten voor het toezicht zijn – zoals reeds vermeld in de
nota naar aanleiding van het verslag – gebaseerd op onvermijdelijke vaste kosten van het toezicht en het verwachte aantal herverzekeraars dat onder toezicht van DNB zal
komen te staan. Het bedrag van € 680 000 is het bedrag
dat is begroot voor het lopend toezicht. Onder gelijke blij-
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Kamerstuk 31 131, nr. 8
De leden van de fractie van de SP vroegen de regering of
de herverzekeraars zelf voor de kosten van het toezicht
moeten opdraaien.
De kosten voor het toezicht op herverzekeraars zullen in
rekening worden gebracht aan alle verzekeraars, inclusief
herverzekeraars. Het voornemen bestaat dit te regelen in
het Besluit bekostiging financieel toezicht. Artikel 7, eerste
lid, onderdeel e, behoeft hiervoor niet te worden gewijzigd,
nu onder het begrip «verzekeraar» tevens het begrip «herverzekeraar» valt. Met betrekking tot het toezicht op entiteiten voor risico-acceptatie wordt het volgende opgemerkt.
Op dit moment bestaan er geen entiteiten voor risicoacceptatie, en dus is de vraag aan wie het toezicht daarop
in rekening zal worden gebracht op dit moment nog niet actueel. Wel zal de kwestie worden geregeld voor het geval
er entiteiten voor risico-acceptatie zullen ontstaan. Het
voornemen bestaat artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van
het Besluit bekostiging financieel toezicht aan te passen in
dier voege dat de aldaar bedoelde categorie bestaat uit
enerzijds verzekeraars, niet zijnde zorgverzekeraars, en
anderzijds entiteiten voor risico-acceptatie.
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vende omstandigheden wordt niet verwacht dat deze kosten zullen dalen, noch stijgen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag wilde de commissie toelichting van de regering waarom de kosten voor het toezicht op herverzekeraars aan alle
verzekeraars, dus ook niet-herverzekeraars, in rekening
zullen worden gebracht. Kan, zo vroeg de commissie, de
regering voorts aangeven of er naast deze doorlopende
kosten ook nog tarieven «leges») in rekening zullen worden
gebracht voor andere toezichtshandelingen, zoals het aanvragen van een vergunning of van een verklaring van geen
bezwaar?
Er zijn kosten die ten behoeve van alle onder toezicht
staande ondernemingen moeten worden gemaakt. Daarbij
valt bijvoorbeeld te denken aan overheadkosten, de kosten
voor het hebben van een aparte afdeling voor het opleggen
van boeten en een afdeling voor juridische vraagstukken.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het
vaststellen van de kostencategorieën in het kostenbesluit.
Bij de vormgeving en de uitwerking van de algemene heffing worden de volgende criteria gehanteerd.
a.
Herverzekeraars vallen onder de definitie van
verzekeraars, waaronder ook levensverzekeraars, schadeverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars vallen. Op al
deze, gelijksoortige, financiële ondernemingen is eenzelfde
systeem van kostentoerekening en -verrekening van toepassing.
b.
Van a wordt afgeweken indien als gevolg van
toepassing van dit uitgangspunt een niet aanvaardbare onevenwichtigheid tussen – geschatte – werkelijke kosten en
door verrekening toegerekende kosten ontstaat («bovenmatige kruissubsidiëring»).
Zorgvuldige berekeningen laten zien dat in dit geval geen
sprake zal zijn van bovenmatige kruissubsidiëring. Kruissubsidiëringseffecten tussen levensverzekeraars, schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars vinden in dezelfde mate plaats. Dat heeft als gevolg dat in dit geval niet
behoeft te worden overgegaan tot het creëren van een
aparte kostencategorie voor herverzekeraars. Daarnaast
worden extra administratieve lasten van het apart bijhouden van uren en kosten voor een nieuwe categorie vermeden.
Voor het aanvragen van een vergunning en een verklaring
van geen bewaar werden in 2007 geen kosten (leges) in
rekening gebracht. Mede op verzoek van de bedrijfstak zal
dit echter vanaf 1 januari 2008 veranderen. Met de invoering van leges wordt het profijtbeginsel toegepast met dien
verstande dat wel rekening wordt gehouden met de mate
waarin toepassing van het profijtbeginsel de toetreding tot
de markt kan belemmeren.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Na het lezen van de nota naar aanleiding van het verslag
was de commissie het volgende opgevallen. In Nederland
stonden herverzekeraars niet onder toezicht. Nu herverzekeraars wel onder toezicht komen, zal dat nieuwe kosten
voor de herverzekeraars met zich meebrengen voor hun
Nederlandse activiteiten. Het is, zo merkte de commissie
op, dus maar de vraag of het introduceren van kosten in
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sommige lidstaten, zoals Nederland, wel wordt gecompenseerd door de harmonisatie van de overige (toezichts)kosten in het buitenland en daarmee uiteindelijk
premies voor cliënten in Nederland per saldo goedkoper
worden. In dit licht vroeg de commissie de regering een inschatting te maken van de percentuele daling van de premies van cliënten als gevolg van de invoering van het toezicht op herverzekeraars.
Het is juist dat in geval van een herverzekeraar met zetel in
Nederland die zijn activiteiten beperkt tot Nederland er
geen kostenvoordeel voor die herverzekeraar zal optreden,
maar een nadeel. Dit ligt evenwel anders indien de herverzekeraar ook in andere lidstaten actief is. Het is overigens
de herverzekeringssector zelf die herhaalde malen heeft
aangedrongen op de richtlijn en daarbij hebben de kostenoverwegingen een rol gespeeld. Zie ook onder «De richtlijn» van hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting. Een
herverzekeraar met zetel in Nederland die bijvoorbeeld bijkantoren heeft in drie andere lidstaten heeft voortaan nog
slechts een vergunning nodig. Ook de andere toezichtkosten zullen beperkter zijn, omdat in beginsel alleen kosten in
de staat van de zetel behoeven te worden gemaakt. Vandaar dat aannemelijk is dat de richtlijn zal resulteren in lagere kosten.
Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit kan worden afgeleid wat de percentuele daling van de premies van cliënten als gevolg van de invoering van het toezicht op herverzekeraars zal zijn.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de nota naar aanleiding van het verslag noemde de regering, zo merkte de commissie op, als eerste reden voor
de verlaging van de oorspronkelijke raming van de administratieve lasten de daling van het aantal onder toezicht
staande herverzekeraars. De commissie verzocht de regering te verduidelijken waarom zij in deze beantwoording
spreekt van een daling van het aantal herverzekeraars met
zetel in Nederland van 18 naar 16, terwijl zij in een eerder
antwoord (zie hiervoor) een aantal van 23 noemde (per 31
december 2006)?
In hoofdstuk 6 (Administratieve lasten) van de memorie van
toelichting is bij de berekening van de administratieve lasten uitgegaan van 18 herverzekeraars. Voor een juiste indruk van de administratieve lasten is het dan noodzakelijk
om dat aantal als uitgangspunt te nemen voor de herberekening van de administratieve lasten. Indien zou zijn uitgegaan van 23 herverzekeraars zou de daling te voordelig
zijn voorgesteld. Het aantal van 23 herverzekeraars is genoemd naar aanleiding van een vraag van de leden van de
CDA-fractie over zetelverplaatsing die zou worden verwacht. Door 31 december 2006 als uitgangspunt te nemen
kan beter worden aangegeven wat de oorzaken van de daling zijn.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Kan, zo vroeg de commissie, de regering voorts aangeven
waarom zij verwacht dat het aantal herverzekeraars in Nederland in de toekomst eerder zal afnemen dan toenemen
als gevolg van een toenemende concentratie van activiteiten binnen Europa en mogelijke zetelverplaatsing van herverzekeringscaptives buiten de EU? Hoe verhoudt zich dit
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tot het streven van de regering in het kader van het promoten van Nederland als vestigingsland voor financiële diensten?
Vooral bij herverzekering speelt de wet van de grote aantallen een rol en dit heeft al geleid tot een relatief klein aantal
grote herverzekeraars. Grote herverzekeraars kunnen gemakkelijker kennis opbouwen van de verschillende markten
en makkelijker een goed gespreide portefeuille opbouwen.
De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat door de beginselen van single licence en home country control de redenen
om een aparte rechtspersoon in verschillende staten op te
richten deels zullen wegvallen. Dit proces staat wat dat betreft los van het stimuleren van Nederland als vestigingsland voor financiële diensten. Wel zal het hopelijk zo zijn
dat door het streven naar de totstandbrenging van een aantrekkelijker vestigingsklimaat Nederland als mogelijk vestigingsland in aanmerking zal worden genomen bij een eventuele nieuwe vestiging van een herverzekeraar.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Als tweede reden voor de verlaging noemde de regering,
zo merkte de commissie op, dat niet 11, maar 9 herverzekeraars zullen worden geconfronteerd met additioneel werk
en extra kosten. Daarmee suggereerde de regering volgens de commissie dat de andere herverzekeraars niet met
additioneel werk en extra kosten zullen worden geconfronteerd. De commissie verzocht de regering toe te lichten
waarom zij meent dat herverzekeraars die deel uitmaken
van een groep, niet met additioneel werk en extra kosten
zullen worden geconfronteerd?
Op grond van de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep moeten herverzekeraars die deel uitmaken van een
groep al een theoretische solvabiliteitsmarge berekenen.
Daarvoor moeten zij al een aantal berekeningen uitvoeren
die nu op grond van de richtlijn herverzekering zullen moeten worden gedaan. Zij zullen op grond van de richtlijn die
berekeningen evenwel moeten rapporteren door middel
van de staten aan de toezichthouder, terwijl voorheen zij de
resultaten via groepsleden aan de toezichthouder moesten
melden. Er zal dus een verschuiving optreden van directe
verzekeraars naar herverzekeraars en daarbij kan bij nader
inzien een verhoging van de administratieve lastendruk aan
de orde zijn. Het indienen van de staten kan immers meer
werk vergen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Als derde reden noemde de regering, zo merkte de commissie op, het statenbeheer, dat voor herverzekeraars grotendeels gebaseerd is op het vernieuwde rapportagekader
voor schadeverzekeraars en levensverzekeraars. De commissie vroeg zich af of de staten thans al definitief vastgesteld zijn Zo ja, zo vroeg de commissie, klopt de verwachting van de regering en zo nee, welke afwijkingen zijn er en
wat betekenen die voor de berekening van de administratieve lasten?
De staten zijn inderdaad vastgesteld, maar nog niet in werking getreden omdat daarvoor de rechtsgrondslag ontbreekt zolang het wetsvoorstel nog niet tot wet is verheven.
Bij de berekening van de administratieve lasten is uitgegaan van het rapportagekader dat nu is vastgesteld en voor
zover nu kan worden overzien lijken de verwachtingen te
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zijn uitgekomen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
In de tabel in de beantwoording worden voor de accountant
en actuaris eindbedragen berekend die uitgaan van of een
heel laag uurbedrag, of een heel laag aantal declarabele
uren, of een combinatie van beide. Het lijkt de commissie
niet onredelijk te verwachten dat de eindbedragen in de
praktijk substantieel hoger zullen uitvallen. De commissie
verzocht de regering aan te geven waar accountants te
vinden zijn die voor € 800 een accountantsverklaring voor
een financiële onderneming zoals een (her)verzekeraar
kunnen afgeven. Is de regering van mening dat een actuaris voor diezelfde financiële onderneming slechts minder
dan één uur werk nodig zal hebben?
Bij de berekening van de administratieve lasten wordt onder andere ter wille van de vergelijkbaarheid uitgegaan van
normbedragen. Het gehanteerde uurtarief is niet voor alle
categorieën dienstverleners gedifferentieerd. Overigens zijn
de gehanteerde normbedragen inmiddels geen afspiegeling
van de werkelijkheid meer. Bedacht moet worden dat bij de
berekening van de administratieve lasten wordt uitgegaan
van grove benaderingen. De inbreng van de actuaris kan
per herverzekeraar kan verschillen, afhankelijk van de door
de herverzekeraar gevoerde risicogroepen en geaccepteerde producten.
Kamerstuk 31 131, nr 10
De regering suggereert volgens de commissie voorts dat
de kosten voor het aanvragen van een vergunning voor
een bestaande herverzekeraar lager zijn dan voor een
nieuwe herverzekeraar. Weliswaar wordt aan een bestaande herverzekeraar bij inwerkingtreding van de wet van
rechtswege een vergunning verstrekt, maar deze bestaande herverzekeraar moet echter binnen drie maanden dezelfde bescheiden inleveren als degene die verplicht gesteld zijn voor een nieuwe herverzekeraar. Het enige voordeel voor een bestaande herverzekeraar kan zijn dat een
aantal van deze bescheiden reeds beschikbaar is. De
commissie vroeg de regering te verduidelijken wat precies
het procedurele én inhoudelijke verschil is tussen de indiening en behandeling (door DNB) van een vergunningaanvraag door een nieuwe resp. een bestaande herverzekeraar? Zijn die verschillen dusdanig groot, dat de administratieve lasten voor bestaande herverzekeraars inderdaad lager zullen uitvallen dan voor nieuwe herverzekeraars?
Een bestaande herverzekeraar heeft gedurende drie
maanden de tijd om de benodigde gegevens in te leveren.
In die tijd kan hij zijn bedrijf voortzetten. De vergunningaanvraag is niet kosteloos. Een bestaande herverzekeraar behoeft de kosten voor een vergunningaanvraag niet te maken. Een nieuwe herverzekeraar zal wel die kosten moeten
betalen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Resumerend vraagt de commissie of: de regering van mening is dat de berekening van de administratieve lasten ook
maar enigszins de werkelijkheid benadert.
De berekening van de administratieve lasten stoelt op
normbedragen (peildatum 2002). Naarmate de tijd voortschrijdt zijn deze steeds minder een weergave van de
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daadwerkelijke administratieve lasten. Het voordeel van de
gebruikte handelwijze is wel dat een vergelijking met het
begin van de administratieve lastenberekeningen eenvoudig is. De keerzijde is dat bij de weergave van de vermindering van administratieve lasten de vermindering te laag
wordt voorgesteld.
Kamerstuk 31 131, nr 10
Kan, zo vroeg de commissie, de regering voorts nog de
reeds gestelde vraag beantwoorden «welke maatregelen
(de regering) zal nemen om de implementatie van de richtlijn herverzekering op het gebied van administratieve lasten
te compenseren»?
Het kabinet is voornemens om de regeldruk voor het bedrijfsleven in de periode tot aan 2011 aanzienlijk te verlichten. Daarbij zal niet alleen naar administratieve lasten samenhangend met regelgeving worden gekeken, maar ook
naar nalevingskosten, toezichtskosten, interbestuurlijke
kosten, kosten van subsidies etc. Verwezen wordt in dit kader naar het Plan van Aanpak Regeldruk bedrijfsleven
2007–2011 dat door de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën naar de TK is gezonden 104.
Ten aanzien van de administratieve lastendruk zal een integrale nulmeting worden verricht met als peildatum 1
maart 2007. Daarop zal vervolgens een nettoreductiedoelstelling worden toegepast die aan het eind van de kabinetsperiode moet zijn gerealiseerd. In de praktijk zal de
nettoreductiedoelstelling de resultante zijn van lastenverzwaringen en lastenverlichtingen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat lastenverzwaringen (zoals die in het kader
van de implementatie van de richtlijn herverzekering) zullen
worden gecompenseerd door lastenverlichtingen, bij voorkeur binnen het betreffende beleidsterrein. Waar dit niet
mogelijk is, zal gezocht worden naar lastenverlichtingen op
andere terreinen.
Ook andere beleidsinstrumenten zullen worden ingezet om
tot een vermindering van de lastendruk van bedrijven te
komen. Zoals bekend is de Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van financiële diensten in overwegende
mate gebaseerd op Europese regels. Ik ben voornemens
op korte termijn te bezien of binnen het bestaande Europese regelgevende kader vereenvoudigingen mogelijk zijn die
tot vermindering van de regeldruk bij financiële instellingen
kunnen leiden. Op dit moment kan uiteraard nog geen
kwantitatieve inschatting worden gegeven van de lastenverlichting die hiermee kan worden bewerkstelligd.
Tenslotte zal vanuit Nederland worden toegezien op de
kwaliteit van de zogenaamde impact assesments die worden uitgevoerd door de Europese Commissie op nieuwe
regelgeving. Uit Deens onderzoek blijkt dat de Europese
Commissie nog maar sporadisch de administratieve lasten
in kaart brengt aan de hand van het standaard kostenmodel. Het kabinet zal dan ook systematischer de kwaliteit van
de Europese impact assesments gaan beoordelen en, daar
waar deze onvoldoende is, dit in Raadskader aan de orde
stellen.
Kamerstuk 31 131, nr 10
104

Kamerstuk 29.515, nr. 202 en 226.
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Als herverzekeraars op dit moment niet in Nederland onder
toezicht staan zullen zij, zo merkte de commissie op, nog
niet zijn ingericht op de toezichteisen zoals die met de invoering van deze wetgeving zullen gelden. Dit betekent dat
de herverzekeraars op dit moment, ter voorbereiding op de
komst van de regelgeving, moeten investeren in systemen,
personeel e.d. De commissie verzocht de regering toe te
lichten waarom zij meent dat er «geen andere nalevingskosten» zouden zijn verbonden aan de invoering van deze
wetgeving. Als de regering meent dat die er wél zouden
zijn, zo vroeg de commissie, om welke bedragen gaat het
dan?
Er is geen eenduidige definitie van het begrip «nalevingskosten». Administratieve lasten worden wel gezien als een
onderdeel van het bredere begrip «nalevingskosten». Nalevingskosten zijn kosten die samenhangen met inhoudelijke verplichtingen 105 . Een mogelijke omschrijving van het
begrip «nalevingskosten» is: de meerkosten die bedrijven
moeten maken om aan een nieuwe wettelijke norm te voldoen. Een goed geleide herverzekeraar, die verantwoord
en prudent opereerde voordat de wettelijke verplichting
daartoe bestond, houdt ook nu reeds eigener beweging
gegevens voor zijn bedrijfsvoering bij. De inspanningen om
om te schakelen van de bestaande situatie naar de toekomstige situatie zullen dan ook beperkt zijn. Dat neemt
niet weg dat verzekeraars enige aanpassingen zullen moeten verrichten in hun systemen. Dat zal leiden tot enige
meerkosten. De precieze hoogte daarvan is niet goed te
berekenen. Naar verwachting zullen de meerkosten een
bescheiden omvang hebben.
Kamerstuk 31.131 nr. 3
7. Ingewonnen adviezen
Gedurende het proces van totstandkoming van de richtlijn
zijn belanghebbenden regelmatig geraadpleegd en hebben
zij standpunten en nadere gegevens ingebracht. Het project is door partijen uit diverse sectoren gevolgd. De door
de Europese Commissie geraadpleegde sectoren betroffen
vooral herverzekeraars, verenigingen van verzekeraars
(zowel op EU-en nationaal niveau), verzekeringstussenpersonen, accountantsverenigingen, verenigingen van actuarissen, de verzekeringsindustrie, analisten, risico-en captive-managers, organisaties van het midden-en kleinbedrijf,
consumentenorganisaties, adviesbureaus, banken, advocatenkantoren en ratingbureaus. Door het Ministerie van Financiën zijn onder meer DNB en het Verbond van Verzekeraars geconsulteerd, zowel formeel als informeel.
In de voor formele consultatie verzonden versie was nog
geen overgangsregeling opgenomen, teneinde te voorkomen dat de voortgang van de voorbereiding van het wetsvoorstel zou worden opgehouden door onderwerpen die
niet tot de kern van de regeling behoren. In de brief waarbij
de conceptversies van het wetsvoorstel en de memorie van
toelichting voor formele consultatie waren verzonden, was
het ontbreken van een overgangsregeling niet duidelijk
toegelicht. Dit gaf DNB en het Verbond aanleiding in te
gaan op artikel 61 van de Richtlijn. DNB adviseert een
overgangsregeling op te nemen die vergelijkbaar is met ar105

Kamerstuk 29.515, 202, p. 13.
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tikel 2.5.7 van de Invoerings-en Aanpassingswet Zorgverzekeringswet. Dat is gebeurd.
DNB achtte het van belang dat de Nederlandse benadering
van dienstverrichting naar Nederland door herverzekeraars
met zetel in een staat die geen lidstaat is, in overeenstemming is met de wijze waarop andere lidstaten omgaan met
dienstverrichting door herverzekeraars uit derdelanden.
Gelet op de termijn waarbinnen de richtlijn moet zijn geïmplementeerd, is het niet mogelijk dat de lidstaten hun benadering onderling afstemmen.
Voorts merkte DNB op dat het wetsvoorstel een aantal regels bevat voor entiteiten voor risico-acceptatie, welke regels zien op situaties die zich in de praktijk niet voordoen
en ook niet wenselijk zijn. Het betreft in het bijzonder de regels met betrekking tot het verrichten van de werkzaamheden vanuit een bijkantoor en het houden van een gekwalificeerde deelneming in entiteiten voor risico-acceptatie. Met
betrekking tot de mogelijkheid van een bijkantoor van een
entiteit voor risico-acceptatie merk ik op dat het niet ondenkbaar is dat in de toekomst wel bijkantoren van entiteiten voor risico-acceptatie het licht zullen zien. Wanneer een
groep van financiële ondernemingen met zetel in verschillende lidstaten een entiteit voor risico-acceptatie opricht,
en, juist vanwege het grensoverschrijdende karakter van de
groep, het nuttig acht een bijkantoor in een andere lidstaat
op te richten, dient de wet daarvoor geen belemmering op
te werpen. Op de entiteit voor risico-acceptatie en haar bijkantoor zijn eveneens de beginselen van «home country
control» en «single license» van toepassing. Hierbij dient te
worden bedacht dat, indien in een andere lidstaat entiteiten
voor risico-acceptatie worden toegestaan, die lidstaat daarvoor regels moet hebben. Een in Nederland gelegen bijkantoor van een entiteit voor risico-acceptatie met zetel in een
andere lidstaat zal dus steeds onder toezicht staan van de
toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van
de entiteit voor risico-acceptatie. Met betrekking tot het
houden van een gekwalificeerde deelneming in een entiteit
voor risico-acceptatie merk ik op dat de richtlijn uitdrukkelijk
voorschrijft dat daarover regels worden gesteld: artikel 46,
tweede lid, vierde gedachtestreepje. DNB merkte vervolgens op dat niet was voorzien in de mogelijkheid dat een
directe verzekeraar het bedrijf van herverzekeraar kan uitoefenen zonder dat daarvoor een aparte herverzekeringsvergunning was voorgeschreven. Het wetsvoorstel en de
toelichting daarop zijn naar aanleiding van deze opmerking
aangepast.
Het Verbond van Verzekeraars (hierna: het Verbond) merkt
op dat in de huidige richtlijnen een in het bijzonder genoemde categorie van de voor de solvabiliteit toegestane
«assets» wordt aangeduid. De categorie van «admitted assets» binnen het Solvency II regime zijn nog niet bekend en
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het Verbond zou het principieel onjuist vinden om in volle
omvang een Solvency II regime te hanteren zonder dat bekend is welke assets onder zulk een regime worden toegestaan. Artikel 36 van de richtlijn schrijft de in aanmerking
komende bestanddelen voor de solvabiliteitsmarge voor.
Lidstaten kunnen geen andere bestanddelen toestaan; het
Verbond behoeft dus niet bevreesd te zijn dat wat dit betreft
een Solvency II regime zal worden gehanteerd.
Voorts merkt het Verbond op dat de artikelen 3:10 (eisen
aan de integere bedrijfsvoering) en 3:19 (vereiste van een
toezichthoudend orgaan) van toepassing worden verklaard
op herverzekeraars, terwijl de richtlijn daartoe niet verplicht.
De toelichting is naar aanleiding van deze opmerking aangevuld: zie in Bijlage 1, in de toelichting op een aantal artikelen, waaronder de artikelen 3:10 en 3:19.
Het Verbond heeft ervoor gepleit dat herverzekeraars zelf
de kosten van het herverzekeringstoezicht betalen voor zover deze niet uit de algemene middelen worden voldaan.
Hierover zal nog overleg worden gevoerd met DNB. Wanneer de algemene maatregelen van bestuur worden gewijzigd, zal worden bezien hoe op deze opmerking van het
Verbond zal worden gereageerd.
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Wet samenloop noodregeling en vangnetregeling kamerstuk 31.768
1. kern van het wetsvoorstel
Wanneer een bank failliet wordt verklaard106 dienen de depositohouders (spaarders en rekeninghouders) twee stappen te ondernemen de door hen toevertrouwde gelden, of
een zo groot mogelijk gedeelte daarvan, terug te krijgen.
Enerzijds zullen zij een vordering moeten indienen bij de
curator van de failliete bank. Anderzijds zullen zij een aanvraag om een vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel moeten indienen bij de Nederlandsche Bank
(DNB), als uitvoerder van de vangnetregeling. In de praktijk
is gebleken dat in bepaalde gevallen het verschil kon uitmaken in welke volgorde zij deze stappen ondernamen. Zo
kon het onder omstandigheden gebeuren dat twee depositohouders met een vordering van exact dezelfde omvang
een verschillende vergoedingspercentage uiteindelijk ontvingen, afhankelijk van de vraag tot wie – de curator of
DNB – zij zich eerst wendden. Degene zich eerst tot de curator wendde en vervolgens tot DNB ontving in de praktijk
een hogere vergoedingspercentage dan degene die zich
eerst tot DNB wendde en daarna pas tot de curator. Een
dergelijke uitkomst is uiteraard ongewenst.
In de eerste plaats is het in strijd met het beginsel van de
gelijkheid van schuldeisers dat de ene depositohouder
meer ontvangt dan de andere. Dit klemt des te meer nu de
depositohouder die lang kan wachten met het aanvragen
van een vergoeding bij DNB omdat hij de langste financiële
adem heeft, uiteindelijk meer ontvangt dan de depositohouder die meer om zijn geld verlegen zit. In de tweede
plaats wordt de verhaalsmogelijkheid van DNB ongunstig
beïnvloed door de depositohouder die lang wacht met het
aanvragen van een vergoeding bij DNB.
Dit wetsvoorstel beoogt een regeling te geven waardoor het
niet langer uitmaakt of een depositohouder in een faillissement eerst naar de curator met zijn vordering stapt en dan
naar DNB, dan wel in de omgekeerde volgorde. De voorgestelde oplossing komt erop neer dat de curator rekening
zal houden met het bedrag dat door DNB wordt betaald,
waarbij het voor het uiteindelijk door de depositohouder te
ontvangen bedrag irrelevant is of DNB de vergoeding voorafgaand aan de uitkering door de curatoren betaalt, dan
wel daarna.
2. aanpassing vergoedingslimieten
De voorgestelde aanpassing van de Wet op het financieel
toezicht (hierna: Wft) en de Faillissementswet volgt kort op
de recente verhoging van het garantiebedrag van € 40 000
(met een eigen risico van 10% voor het gedeelte tussen €
20 000 en € 40 000) tot € 100 000. De voorgestelde aanpassing en recente verhoging staan evenwel los van elkaar.
Inleiding
Dit wetsvoorstel betreft de werking van de vangnetregeling
in de noodregeling of het faillissement van een vergunning106

Hierna zal kortheidshalve slechts worden ingegaan op het
faillissement, maar de problematiek geldt evenzeer voor de
noodregeling.
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houdende bank of beleggingsonderneming of een financiele instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling
als bedoeld in artikel 3:110 van de Wft heeft. De depositohouder of belegger die in het faillissement van een dergelijke onderneming een uitkering op zijn vordering uit de boedel wil krijgen, dient zijn vordering in bij de curatoren. De
curatoren zullen doorgaans slechts een percentage van de
vordering kunnen uitbetalen. Daarnaast kan de depositohouder een beroep doen op het depositogarantiestelsel, en
de belegger op het beleggersompensatiestelsel. Het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel
worden tezamen «de vangnetregeling» genoemd. DNB besluit op grond van artikel 3:261, eerste lid, van de Wft tot
toepassing van de vangnetregeling indien een financiële
onderneming betalingsonmachtig is. De vangnetregeling is
hoofdzakelijk gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat aan de depositohouder en de belegger een minimumbedrag wordt gegarandeerd. Het
tweede uitgangspunt is dat de depositohouder en de belegger, ingeval de curatoren niet snel tot een eerste uitkering overgaan, reeds aan het begin van het faillissement
moeten kunnen beschikken over een minimumbedrag. Van
hen kan niet worden gevergd dat zij langere tijd niet over financiële middelen kunnen beschikken.
Een vergoeding op grond van de vangnetregeling moet
worden aangevraagd bij DNB. Vanuit juridisch oogpunt is
het niet juist te zeggen dat de depositohouder of belegger
«de vordering die hij op de betalingsonmachtige financiële
onderneming heeft, indient bij DNB»; hij vraagt een vergoeding aan bij DNB voor het feit dat zijn vordering op de
boedel niet of niet volledig wordt voldaan.
DNB neemt op deze aanvraag een besluit. Ten overvloede
zij opgemerkt dat DNB geen discretionaire bevoegdheid in
dezen heeft, noch ten aanzien van het besluit of zij een
vergoeding betaalt, noch bij de vaststelling van de hoogte
van de vergoeding. In dit verband zij gewezen op artikel 7,
zesde lid, van de richtlijn depositogarantiestelsels, waarop
de vangnetregeling is gebaseerd.107 Daarin wordt voorgeschreven dat de lidstaten ervoor zorg dragen dat «deposanten hun recht op schadeloosstelling middels een vordering tegen het depositogarantiestelsel kunnen doen gelden». Vanuit de optiek van de Nederlandse juridische terminologie verdient het de voorkeur te zeggen dat de depositohouder een vergoeding aanvraagt bij DNB, en dat DNB
bij de beoordeling daarvan geen discretionaire bevoegdheid heeft. In die zin heeft de depositohouder geen «vordering» in civielrechtelijke zin op DNB.108 Dat de richtlijn het
107

108

Richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG L 135).
De minister heeft dit verduidelijkt in de Nota n.a.v het Verslag
(kamerstuk 31.768, nr. 6): “Wij maken van de gelegenheid
gebruik om nog een punt te verhelderen. In de memorie van
toelichting is op bladzijde 2 opgemerkt dat de depositohouder
geen vordering in civielrechtelijke zin op DNB heeft. Dit is opgemerkt met het oog op de consequentie dat, in geval van
een geschil, niet de burgerlijke rechter bevoegd is, maar de
administratieve rechter. De bedoelde opmerking is niet ge-
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woord «vordering» gebruikt is niet doorslaggevend.
DNB draagt op grond van artikel 3:261, tweede lid, Wft zorg
voor de betaling. Zij is de uitvoerder van het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel. De vangnetregeling wordt op grond van artikel 3:262 Wft gefinancierd
door de andere banken, beleggingsondernemingen en financiële instellingen met een ondertoezichtstelling. Zij voldoen op grond van artikel 3:262 Wft hun bijdrage binnen
een door DNB vastgestelde termijn.
Het depositogarantiestelsel is gebaseerd op de richtlijn depositogarantiestelsels en kent – na inwerkingtreding van de
Wft – een maximumvergoeding van € 38 000. Boven de €
40 000 wordt niets vergoed en van het gedeelte van een
vordering tussen € 20 000 en € 40 000 90% wordt vergoed: zie artikel 26, vierde lid, van het Besluit bijzondere
prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (hierna: Besluit bpmbd Wft). De resterende
10% wordt ook wel het «eigen risico» genoemd. DNB
treedt op grond van artikel 3:261, derde lid, Wft in de rechten van de depositohouder voor het bedrag dat zij aan de
depositohouder heeft uitgekeerd; hiervoor is geen andere
handeling nodig dan de daadwerkelijke uitbetaling van de
vergoeding door DNB uit hoofde van een daartoe door haar
genomen toekenningsbesluit. Overigens is het niet noodzakelijkerwijs zo dat de depositohouder ook degene is die
de vergoeding ontvangt: zie artikel 19, onderdeel c, Besluit
bpmbd Wft.
Het beleggerscompensatiestelsel is gebaseerd op de richtlijn beleggerscompensatiestelsels. 109 Hierna zal kortheidshalve slechts worden ingegaan op het depositogarantiestelsel. De opmerkingen gelden evenwel evenzeer voor het
beleggerscompensatiestelsel, met dien verstande dat het
beleggerscompensatiestelsel een maximum kent van € 20
000 en geen eigen risico heeft (artikel 26, vierde lid, Besluit
bpmbd Wft).
Wat is het probleem waarvoor het wetsvoorstel een oplossing biedt?
Dit wetsvoorstel beoogt een oplossing te geven voor onduidelijkheden die zich kunnen voordoen met betrekking tot
aanspraken en verplichtingen in de driehoeksverhouding
tussen depositohouders, curatoren en DNB. Het blijkt dat
het in de praktijk verschil kan maken wie van de twee –
DNB of de curatoren – als eerste iets betaalt aan de depositohouder. De volgorde waarin de curatoren en DNB betalen aan een depositohouder, blijkt consequenties te hebben
voor het totale bedrag dat een depositohouder ontvangt,
alsmede voor de mogelijkheden van DNB van verhaal op
de boedel. Dat het totaalbedrag en de verhaalsmogelijkheden verschillen als gevolg van de volgorde waarin de curatoren en DNB betalen, is onbedoeld en ongewenst.
Van het – overigens in de praktijk toch al relatief zeer geringe – aantal faillissementen is er een klein percentage
gevallen waarin de curatoren eerder dan DNB overgaan tot
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maakt om te verhinderen dat onder DNB beslag kan worden
gelegd ter zake van een vordering die een derde op de aanvrager heeft.” (red.).
Richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese unie van 3 maart 1997 inzake de beleggercompensatiestelsels (PbEG L 84).
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uitkering. Dat de curatoren eerder tot uitkering overgaan
dan DNB zal zich eerder voordoen naar mate de administratie van de financiële onderneming op orde is en de juridische en economische complicaties beperkt zijn. Uit het
volgende voorbeeld blijkt dat het voor de depositohouder
verschil kan maken wie het eerst uitkeert: de curatoren of
DNB. In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een
maximale vergoeding door DNB van € 100 000.
Kamerstuk 31.768, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie merkten op dat de gekozen
oplossing steunt op aannames over het gedrag van
schuldeisers en vroegen of er gegevens voor handen zijn
op basis waarvan deze veronderstellingen kunnen worden
gestaafd.
Het gedrag van schuldeisers waarop wordt gedoeld bestaat
eruit dat zij eerst hun vordering indienen bij de curatoren
en, wanneer de curatoren tot uitkering zijn overgegaan, een
aanvraag voor een vergoeding indienen bij DNB. In het faillissement van Van der Hoop hebben depositohouders
daadwerkelijk deze weg bewandeld. Wij zouden dan ook in
dat specifieke geval niet zozeer willen spreken van «aannames» en «veronderstellingen», maar van daadwerkelijk
vertoond gedrag. Hoogstens kan men in het algemeen veronderstellen dat rationeel handelende depositohouders zullen trachten een zo groot mogelijk totaalbedrag te ontvangen.
Kamerstuk 31.768, nr. 3
Voorbeeld 1
Een bank wordt failliet verklaard. Een depositohouder
(«D») heeft een vordering op de bank van 150 000. De curatoren keren in een eerste ronde 50% uit.
scenario 1
– DNB keert het eerst uit:
D ontvangt van DNB het
maximale bedrag: 100 000
– Restantvordering van D
op boedel: 50 000
– Vervolgens: DNB dient
vordering van 100 000 in bij
boedel
– Dan: curatoren keren uit:
– aan D: 50% van 50 000 =
25 000 .
– aan DNB: 50% van 100
000 = 50 000
D ontvangt totaal: 125 000
DNB dient vordering van 75
000 bij D en DNB ontvangen misschien nog iets in
eventuele tweede uitdeling
uit boedel

scenario 2
Curatoren keren het eerst
uit:
50% van 150 000 -> D ontvangt uitboedel 75.000
Restantvordering van D: 75
000

Dan: DNB keert max. 100
000 uit:
D ontvangt van DNB 75 000

D ontvangt totaal: 150 000
boedel na eerste uitdeling
DNB ontvangt misschien
nog iets in eventuele tweede uitdeling uit boedel

Verschil voor depositohouder: € 25 000 meer in scenario 2
Verschil voor DNB: onbekend, maar vrijwel zeker minder in
scenario 2
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In dit voorbeeld ontvangt de depositohouder die eerst een
bedrag van de curatoren ontvangt en vervolgens een bedrag van DNB ontvangt in totaal € 25 000 meer dan de depositohouder die eerst een bedrag van DNB ontvangt en
vervolgens een bedrag van de curatoren ontvangt. In het
geval waarin de curatoren snel tot een uitkering overgaan,
kan de depositohouder de volgorde trachten te beïnvloeden
waarin DNB de vergoeding betaalt en de curatoren een bedrag uitkeren. Hij kan dat doen door te wachten met het
aanvragen van een vergoeding van DNB totdat hij een bedrag van de curatoren heeft ontvangen. Op die wijze kan hij
trachten scenario 2 te bewerkstelligen. Dit is om meer dan
een reden ongewenst.
(1) De belangrijkste reden is dat het ongewenst is dat de
volgorde waarin (a) DNB de vergoeding betaalt en (b)
de curatoren een bedrag uitkeren van invloed is op de
hoogte van het totale bedrag dat door de depositohouder wordt ontvangen. Het is evenzeer ongewenst
dat de depositohouder de volgorde van (a) en (b) kan
trachten te beïnvloeden. Dat de ene depositohouder
meer ontvangt dan de andere is in strijd met de paritas
creditorum. Bovendien is het mogelijk dat de ene depositohouder het geld sneller en harder nodig heeft
dan de andere. In het geval waarin DNB eerst na de
curatoren uitkeert, moet worden voorkomen dat de
depositohouders die het financieel langer kunnen volhouden, kunnen bewerkstellingen dat zij meer ontvangen dan de depositohouders met een kortere financiele adem.
(2) Een andere reden is dat, zoals het rekenvoorbeeld
laat zien, DNB in scenario 2 vrijwel zeker minder ontvangt dan in scenario 1, doordat zij niet deelneemt
aan de eerste uitkering. Dit komt erop neer dat DNB
vrijwel zeker minder ontvangt dan andere crediteuren
van gelijke rang. Dat is ongewenst: de verhaalsmogelijkheden van DNB op de boedel moeten niet worden
beïnvloed door de volgorde waarin de depositohouder
zijn aanspraken effectueert. Alhoewel deze reden niet
de hoofdreden is voor het wetsvoorstel, kan ook deze
reden als zelfstandige reden voor het wetsvoorstel
worden aangevoerd.
31.768, nr. 6
De leden van de CDA-fractie merken op dat in de praktijk is
gebleken dat twee depositohouders met een vordering van
exact dezelfde omvang uiteindelijk een verschillend vergoedingspercentage ontvingen, en vroegen of de regering
kan toelichting hoe groot dit probleem daadwerkelijk is geweest.
In het faillissement van van der Hoop keerde DNB voor €
13 000 000 uit aan depositohouders van wie zij een aanvraag voor vergoeding kon afhandelen voorafgaand aan de
eerste boedeluitdeling door curatoren. Voor dat bedrag
verkreeg DNB de aan die vergoedingen ten grondslag liggende vorderingen op van der Hoop. Over het daarna resterende bedrag van hun vorderingen ontvingen de betreffende depositohouders vervolgens de eerste boedeluitdeling door curatoren van 65%. Op de door haar verkregen
vorderingen op van der Hoop, ontving ook DNB de eerste
boedeluitdeling van 65%, ten bedrage van Euro 8 450 000,-
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Na eerste boedeluitdeling had DNB ter zake van vergoedingen aan die groep depositohouders per saldo € 4 550
000,-uitgekeerd en van de boedel te vorderen (€ 13 000
000 minus € 8 450 000).
In het faillissement van van der Hoop waren curatoren niet
bereid te wachten met de eerste boedeluitdeling van 65%
tot DNB alle aanvragen van depositohouders voor een vergoeding had kunnen afhandelen. Dat leidde ertoe dat een
aanzienlijk aantal depositohouders eerst de boedeluitdeling
van 65% van hun vordering ontving. Op het daarna resterende bedrag van hun vorderingen ontvingen die depositohouders vervolgens een vergoeding van DNB voor in totaal
€ 5 073 000. Ook voor dat bedrag verkreeg DNB de aan
die vergoedingen ten grondslag liggende vorderingen op
van der Hoop. Voor die vorderingen kwam DNB echter niet
meer in aanmerking voor de eerste boedeluitdeling van
65%; die was immers al door curatoren vergeven aan de
betreffende depositohouders.
Na eerste boedeluitdeling had DNB ter zake van vergoedingen aan die groep depositohouders derhalve € 5 073
000,-. uitgekeerd en van de boedel te vorderen.
Als gevolg van bovenbedoeld verschil in behandeling ontstond in het faillissement ongelijkheid in het percentage dat
de beide hierboven onderscheiden groepen depositohouders in totaal als eerste boedeluitdeling en vergoeding van
DNB op hun vorderingen zouden ontvangen. DNB heeft die
ongelijkheid in het faillissement weggenomen met aanvullende vergoedingen aan de hierboven bedoelde eerste
groep depositohouders en wel voor een totaal van € 3 807
000,
Daarmee had DNB in het faillissement van van der Hoop
na eerste boedeluitdeling per saldo in totaal € 13 430 000
aan beide groepen depositohouders uitgekeerd (€ 4 550
000 + € 5 073 000 + € 3 807 000).
Indien curatoren hadden gewacht met de eerste boedeluitdeling tot DNB alle aanvragen van depositohouders voor
een vergoeding had kunnen afhandelen, dan zou DNB op
die aanvragen in totaal € 20 417 000 aan vergoedingen
hebben uitgekeerd en voor dat bedrag de daaraan ten
grondslag liggende vorderingen op de boedel hebben verkregen. Voor die vorderingen zou DNB in aanmerking zijn
gekomen voor de eerste boedeluitdeling van 65% ad e
13271050.
In dat scenario zou DNB na eerste boedeluitdeling derhalve
per saldo in totaal € 7 145 950 hebben uitgekeerd (€ 20
417 000 minus € 13 271 050).
Vergelijking van beide scenario’s leidt tot de conclusie dat
de boedeluitdeling die in het faillissement van van der Hoop
voorafging aan het door DNB kunnen afhandelen van alle
ontvangen aanvragen voor een vergoeding, niet alleen een
ongelijkheid tussen depositohouders deed ontstaan, maar
voor dat moment ook een extra last voor DNB teweegbracht van € 6 284 050 (€ 13 430 000 minus € 7 145 950).
Door latere boedeluitkeringen is deze extra last overigens
voor een deel weggenomen.
31.768, nr. 6
Voorts vroegen deze leden of het wetsvoorstel vooral bedoeld lijkt te zijn voor eventuele faillissementen van beleg-
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gingsondernemingen, nu het vaker voorkomt dat die ondernemingen failliet gaan dan banken.
Sinds 2002 zijn drie beleggingsondernemingen in staat van
faillissement verklaard. In die tijd is de depositogarantieregeling ook drie keer geactiveerd: voor Van der Hoop,
Landsbanki en Indover. Het is niet zo dat dit wetsvoorstel
vooral bedoeld is voor eventuele faillissementen van beleggingsondernemingen. Ten aanzien van beleggingsondernemingen is vermogensscheiding voorgeschreven.
Eerst wanneer het voorschrift van vermogensscheiding niet
of onvoldoende is nageleefd, zal een beroep worden gedaan op het beleggerscompensatiestelsel. Met andere
woorden: een faillissement van een beleggersonderneming
leidt niet altijd tot een beroep op het beleggerscomopensatiestelsel, maar een faillissement van een bank leidt wel altijd tot een beroep op het depositogarantiestelsel. In dit
verband zij herhaald dat het wetsvoorstel is voorbereid
naar aanleiding van het faillissement van Van der Hoop,
dus van een bank en niet van een beleggingsonderneming.
31.768, nr. 6
Deze leden vroegen tevens wat de relevante verschillen
zijn tussen de afwikkeling van een faillissement van een
bank en de afwikkeling van een faillissement van een beleggingsonderneming.
Voor beleggersondernemingen geldt, anders dan voor banken, het voorschrift van vermogensscheiding. Wanneer dit
voorschrift goed is nageleefd, zullen de gelden ten behoeve
van de beleggers niet in de boedel vallen en rechtstreeks
toekomen aan die beleggers. Wanneer dat voorschrift niet
of onvoldoende is nageleefd, geldt voor de hier aan de orde
zijnde problematiek, die zich voordoet bij een beroep op de
depositogarantieregeling of beleggerscompensatieregeling,
dat er geen wezenlijk verschil is tussen de afwikkeling van
een faillissement van een bank en de afwisseling van een
faillissement van een beleggersonderneming. Wel bestaat
er nog een verschil in de financiering van de vergoedingen
die worden betaald op grond van de depositogarantieregeling en de vergoedingen die worden betaald op grond van
de beleggerscompensatieregeling.
Het totale bedrag dat door DNB wordt uitgekeerd op grond
van de depositogarantieregeling wordt ex post omgeslagen
over de overblijvende banken. Daarentegen wordt het bedrag dat door DNB wordt uitgekeerd op grond van de beleggerscompensatieregeling ex ante betaald uit een door
de betrokken financiële ondernemingen gevuld garantiefonds, en wanneer dat niet toereikend is, door omslag over
de desbetreffende financiële ondernemingen. Dit maakt
voor de afwikkeling van het faillissement zelf evenwel geen
wezenlijk verschil.
31.768, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vroegen of het waar is dat
het verschil vooral wordt gemaakt door de vordering die
DNB bij de curatoren indient als gevolg van de depositogarantieregeling. Zij vragen zich in het bijzonder af of de redenering juist is dat, hoe meer depositohouders zich in eerste instantie wenden tot DNB, hoe groter de vordering van
DNB op de boedel is, waardoor er minder overblijft voor
diezelfde depositohouders. ook vroegen deze leden zich af
of het juist is om te veronderstellen dat indien slechts één
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of een beperkt aantal depositohouders zich in eerste instantie niet meldt bij DNB, er slechts een zeer beperkt effect zal zijn.
Vooraf merken wij het volgende op. Eén van de uitgangspunten bij het opstellen van de depositogarantieregelling
was dat een depositohouder niet lang zonder geld moet zitten. Daarbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de afwikkeling van een faillissement veel tijd in beslag zou nemen. In de tussentijd kan de depositohouder een beroep
doen op de depositogarantieregeling. Een voorbeeld moge
dit verduidelijken. Er is een depositohouder met een deposito van € 150 000. Hij ontvangt op korte termijn een vergoeding van DNB van € 100 000. DNB verwerft, tot het beloop van die vergoeding, de vordering van de depositohouder, en dient een vordering bij de curatoren in. De curatoren komen vervolgens tot de conclusie dat de omvang van
de boedel toelaat dat van elke vordering 50% wordt voldaan. Uit de boedel ontvangt DNB € 50 000 op de door
haar van de depositohouder verworven vordering en de
depositohouder € 25 000 op diens, na aftrek van de van
DNB ontvangen vergoeding, resterende deel van zijn vordering. In totaal heeft de depositohouder dus € 125 000
ontvangen.
Dat het zich kan voordoen dat de curatoren eerder dan
DNB uitkeren, is een mogelijkheid die bij het opstellen van
de depositogarantieregeling niet goed onder ogen is gezien. In het rekenvoorbeeld komt het er dan op neer dat de
depositohouder eerst 50% van zijn volledige deposito van
de curatoren ontvangt, dus € 75 000. Vervolgens ontvangt
hij een vergoeding van € 75 000 van DNB. In totaal heeft
hij € 150 000 ontvangen. DNB dient de door haar tegen de
vergoeding verworven vordering van € 75 000 bij de curatoren in. DNB zal hiervan niets tot weinig ontvangen. Het
bedrag van € 75 000 dat beschikbaar was om de vordering
van de depositohouder te voldoen, is immers reeds volledig
opgegaan aan de uitkering aan de depositohouder. Zo er al
een tweede uitkering kan worden gedaan, zal DNB een
fractie van de door haar tegen de uitgekeerde vergoeding
verworven vordering terugkrijgen.
In antwoord op de vragen van de leden van de PvdA-fractie
merken wij op dat uit het bovenstaande volgt dat het probleem vooral wordt veroorzaakt doordat de curatoren eerder een uitkering doen dan DNB, anders dan bij de totstandkoming van de depositogarantieregeling onder ogen
was gezien. Doel van de voorgestelde wijziging is de depositohouders en DNB in de positie te brengen die vergelijkbaar is met de positie die zij hadden in het scenario dat wel
onder ogen was gezien bij de totstandkoming van de depositogarantieregeling, namelijk dat DNB eerder uitkeert dan
de curatoren en in de eerste uitdeling uit de boedel meedoet met van de depositohouders verworven en bij de curatoren ingediende vorderingen.
Het is juist dat in het scenario dat niet onder ogen was gezien de regresvordering van DNB ertoe leidt dat er minder
overblijft voor de depositohouders. Het bedrag dat de
schuldeisers ontvangen nadat ook DNB haar vordering bij
de boedel heeft ingediend, is evenwel hetzelfde als het bedrag dat zij zouden hebben ontvangen in de situatie waarvan is uitgegaan bij de totstandkoming van de depositogarantieregeling, namelijk dat DNB eerder uitkeert dan de cu-
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ratoren.
Het is in dit verband goed nog eens twee aspecten te benadrukken: Ten eerste is het juist de bedoeling dat DNB
subrogeert in de rechten van de depositohouders: zie artikel 11 van de richtlijn inzake depositogarantiestelsels. Ten
tweede wordt in herinnering geroepen dat de vergoedingen
uiteindelijk ten laste komen van de overblijvende banken;
DNB subrogeert ten behoeve van hen en niet ten behoeve
van zichzelf in de rechten van de depositohouders.
De in de vraag opgenomen redenering en veronderstelling
zijn op zich zelf genomen juist maar de vraag wordt gesteld
vanuit een invalshoek die niet de invalshoek is die heeft geleid tot het wetsvoorstel. De invalshoek van waaruit het
wetsvoorstel is geschreven is: hoe kan het resultaat van de
situatie waarin de curatoren eerder uitkeren dan DNB zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met het
resultaat van de situatie waarin DNB eerder uitkeert dan de
curatoren, waarbij de volgorde waarin de depositohouder
zich meldt bij DNB en de curatoren, niet van belang is voor
het uiteindelijk te ontvangen totale bedrag?
31.768, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vroegen of het juist is dat het
wetsvoorstel vooral van belang is voor situaties waarin een
faillissement relatief snel kan worden afgewikkeld en of de
veronderstelling juist is dat in de meeste gevallen faillissementen niet snel worden afgewikkeld waardoor de meeste
depositohouders toch wel degelijk een aanvraag bij DNB
zullen indienen.
Het wetsvoorstel is alleen dan van belang wanneer de curatoren eerder tot uitkering overgaan dan DNB. Het is mogelijk dat de curatoren snel tot de conclusie komen dat in
ieder geval een eerste uitkering van een bepaald percentage kan worden gedaan, maar dat de uiteindelijke afwikkeling lang duurt, bijvoorbeeld doordat nog een renvooiprocedure wordt gevoerd. Het is juist dat in de meeste gevallen de curatoren niet snel een eerste uitkering doen. In
dat geval zullen de depositohouders toch wel degelijk een
aanvraag bij DNB indienen.
31.768, nr. 6
Dezelfde leden vroegen of er een eindtermijn is om een beroep te kunnen doen op de depositogarantieregeling en of
het een alternatieve oplossing zou kunnen zijn om deze
eindtermijn te verkorten.
De richtlijn inzake depositogarantiestelsels bevat geen bepaling betreffende een termijn waarbinnen de depositohouder zijn aanvraag moet indienen. De richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels bevat wel een dergelijke bepaling,
artikel 9. Dat artikel bepaalt dat het stelsel een termijn voor
de indiening van de verzoeken van de beleggers kan vaststellen, maar ook dat het stelsel zich niet op het verstrijken
van de termijn mag beroepen om het recht op dekking te
ontzeggen aan een belegger die zijn aanspraak op een uitkering niet tijdig heeft kunnen doen gelden. De vraag is of
een dergelijke regel ook geldt met betrekking tot het depositogarantiestelsel, ofschoon deze regel niet in de richtlijn
inzake depositogarantiestelsels is opgenomen. In een uitspraak d.d. 20 juni 2008 heeft de Rechtbank Rotterdam
beslist dat het stellen van een termijn waarbinnen een verzoek moet zijn ingediend niet in strijd is met de richtlijn in-
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zake depositogarantiestelsels, maar dat een verschoonbaar te laat ingediend verzoek wel moet worden gehonoreerd (LJN BD5312).
Voor de onderhavige problematiek betekent dit dat, wanneer een termijn zou worden gesteld, verzoekers die hun
verzoek te laat indienen zonder dat aan hen een verwijt kan
worden gemaakt van de overschrijding van de termijn, beter af zouden zijn dan verzoekers die hun verzoek wel op
tijd hebben ingediend. Dat is ongewenst. Bovendien verdient het de voorkeur de discussie te vermijden of de overschrijding van de termijn in concrete gevallen verschoonbaar is. Daarenboven moet het volgende worden bedacht.
Wanneer DNB later betaalt dan de curatoren, kan in uitzonderlijke gevallen de oorzaak daarvan ook zijn gelegen
in de omstandigheid dat DNB meer tijd dan gebruikelijk
heeft gehad om de juistheid van het verzoek vast te stellen.
Voor die gevallen helpt het stellen van een termijn evenmin.
Concluderend merken we op dat het stellen van een korte
termijn wel een deel van de problemen zou oplossen, maar
dat de kans op ongelijkheid blijft bestaan. Doel van het
wetsvoorstel is dat de problemen zich in het geheel niet
meer kunnen voordoen.
31.768, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vroegen in welke gevallen
DNB kan beslissen dat niet de maximale vergoeding wordt
uitgekeerd. Ook de leden van de SP-fractie hebben daarnaar gevraagd.
DNB heeft een gebonden bevoegdheid om te beslissen inzake een vergoeding. De depositohouder heeft recht op
een uitkering, waarvan het bedrag op grond van objectieve
criteria wordt vastgesteld. Het is evenwel niet ondenkbaar
dat DNB in een specifiek geval een dergelijk criterium moet
interpreteren. Als voorbeeld kan dienen de vraag of een
bijzonder banktegoed valt onder de definitie van «deposito». Voorts kan de door de vangnetregelingen voorgeschreven verrekening van de depositovordering van een
depositohouder tegen al diens daarmee verrekenbare
schulden er toe leiden dat de door DNB betaalde vergoeding lager is dan de depositovordering.
31.768, nr. 6
De aan het woord zijnde leden [van de SP fractie (red.)]
vroegen of het mogelijk is te bepalen dat curatoren alleen
die vorderingen in behandeling mogen nemen waarvan de
depositohouder eerst een aanvraag heeft ingediend bij
DNB.
Het indienen van de vordering bij de curatoren en het indienen van de aanvraag om een vergoeding bij DNB zijn
twee verschillende procedures. Het verdient de voorkeur
dat deze zo min mogelijk met elkaar worden verweven. Een
verwevenheid zou tot complicaties kunnen leiden die thans
nog niet geheel te voorzien zijn.
Bovendien geldt het volgende. Van alle depositohouders
kunnen alleen, kort gezegd, de kleine depositohouders een
beroep doen op de depositogarantieregeling. Rechtspersonen die niet een zodanig kleine omvang hebben dat zij een
verkorte balans mogen voeren, kunnen geen beroep doen
op de depositogarantieregeling. Professionele beleggers en
professionele marktpartijen, waaronder gekwalificeerde be-
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leggers, kunnen evenmin een beroep doen op de depositogarantieregeling. Het zou merkwaardig zijn indien de kleine
depositohouders een extra handeling moeten verrichten –
namelijk het indienen van een aanvraag bij DNB – om aanspraak te maken op hun deposito, terwijl de grote depositohouders dat niet zouden behoeven te doen. Een depositohouder kan bovendien om hem moverende redenen ervan af zien om een aanvraag bij DNB in te dienen.
31.768, nr. 6
Tot slot vroegen de leden van de SP-fractie hoe lang DNB
nodig heeft om vast te stellen hoeveel ze aan depositohouder moet uitkeren en van wie ze daarbij afhankelijk is.
DNB is volledig afhankelijk van (a) de inhoud van de aanvraag van een vergoeding door depositohouder, en (b) de
van de in betalingsonmacht verkerende onderneming of de
bewindvoerders c.q. curatoren te ontvangen gedetailleerde
gegevens. Deze gegevens betreffen de depositohouders
en hun depositovorderingen en verrekenbare schulden.
Aan de hand van deze gegevens moet DNB de bij haar ingediende aanvragen van een vergoeding kunnen verifiëren
en moet zij kunnen vaststellen of aanspraak bestaat op een
vergoeding, en zo ja voor welk bedrag.
Met de voorgestelde aanpassing van de richtlijn die verkorting van de uitbetalingstermijn voorschrijft is niet zozeer de
vraag aan de orde hoe veel tijd DNB nodig heeft, maar zal
veeleer moeten worden bezien hoe kan worden geregeld
dat DNB in voorkomend geval zo snel mogelijk de beschikking heeft over hiervoor bedoelde door de betreffende in
betalingsonmacht verkerende instelling te verstrekken relevante gegevens.
Kamerstuk 31.768, nr. 3
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Voor de goede orde merken wij op dat onduidelijkheid zou
kunnen bestaan over de vraag of de hier aan de orde zijnde problematiek niet wordt geregeld in artikel 6 van Boek 6
van het Burgerlijk Wetboek (hierna: artikel 6:6 BW), dat betrekking heeft op hoofdelijke aansprakelijkheid. In dit wetsvoorstel wordt bepaald dat op enerzijds DNB en anderzijds
de boedel, beleggingsonderneming of financiële instelling
hoofdelijk zijn verbonden. Daarmee wordt aangesloten bij
de terminologie van artikel 6:6 BW. Hierbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat dat wordt bepaald uitsluitend voor zover
dat nodig is. Er kunnen ook zonder uitdrukkelijke bepaling
gronden worden aangevoerd waarop er geen hoofdelijke
verbondenheid bestaat:
1. DNB voldoet geen «vordering» in civielrechtelijke zin;
2. Ontstaansgeschiedenis van het garantiestelsel pleit
tegen hoofdelijke aansprakelijkheid; en
3. Verband met de richtlijn.
ad 1.Ten eerste kan worden betoogd dat DNB niet een
«vordering» in civielrechtelijke zin voldoet. Het is niet
juist te zeggen dat de depositohouder zijn «vordering
indient» bij DNB. Er is geen civielrechtelijke vordering
van de depositohouder op DNB. De depositohouder
dient bij DNB een aanvraag in voor een vergoeding
voor het feit dat zijn vordering op de insolvente kredietinstelling niet of niet volledig wordt voldaan. DNB
moet op die aanvraag besluiten of de vordering voor
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vergoeding in aanmerking komt (hetgeen bijvoorbeeld
niet het geval is bij deposito’s van grote ondernemingen) en zo ja, wat de hoogte van die vergoeding is.
Herhaald zij dat DNB daarbij geen discretionaire bevoegdheid heeft. De consequentie van het verschil
tussen de vordering op de boedel en de aanspraak op
een vergoeding door DNB is dat het onaannemelijk is
dat er sprake is van een en dezelfde schuld die zowel
door DNB als de boedel wordt voldaan. DNB voldoet
geen «schuld» of «prestatie» in civielrechtelijke zin.
Het gevolg daarvan is dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:6 BW.
ad 2.De ontstaansgeschiedenis van het garantiestelsel pleit
niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Het depositogarantiestelsel vindt zijn oorsprong in – afgezien van
de richtlijn, die niets over al dan niet hoofdelijke aansprakelijkheid bepaalt – een regeling waarover DNB
overeenstemming heeft bereikt met de representatieve
beroepsorganisaties. Deze regeling is bij koninklijk besluit van 28 september 1998 door de minister van Financiën algemeen verbindend verklaard (Stb. 577). In
de toelichting op bedoelde regeling wordt op bladzijde
20 opgemerkt dat DNB naar haar mening geen hoofdelijke verplichting op zich heeft genomen, noch met
haar goederen verbonden is voor de schulden van de
deelnemende instellingen. Dit is een aanwijzing dat
DNB en de betrokken beroepsorganisaties een uitsluiting van hoofdelijke aansprakelijkheid van DNB
hebben willen overeenkomen. Deze regeling gold onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 en bij de opname in de Wft is op dit punt geen inhoudelijke wijziging beoogd.
ad 3.In artikel 11 van de richtlijn depositogarantiestelsels is
bepaald dat het depositogarantiestelsel het recht geeft
om in liquidatieprocedures «gesubrogeerd» te worden
in de rechten van de deposanten voor een bedrag gelijk aan het bedrag van hun vordering. Artikel 13 van
de richtlijn beleggerscompensatiestelsel bevat eenzelfde regel. In dit verband is het goed zich te bedenken dat de richtlijn weliswaar als primair doel heeft de
bescherming van de depositohouder, maar dat de
richtlijn niet ertoe verplicht deze bescherming tot elke
prijs te bieden.
Wanneer DNB bij toepassing van artikel 6:6 BW feitelijk
minder uit de boedel ontvangt dan zonder toepassing van
dat artikel, kan de vraag worden gesteld wat het verband is
tussenartikel 6:6 BW en de richtlijnen die voorschrijven dat
DNB het recht heeft om «gesubrogeerd» te worden voor
een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat DNB heeft uitgekeerd aan de depositohouder.
Wanneer hoofdelijke verbondenheid op deze grond zou
worden geacht op gespannen voet te staan met de richtlijnen, verdient het de voorkeur artikel 6:6 BW uitdrukkelijk uit
te sluiten. Dat DNB wel het recht heeft het gehele bedrag
van de door haar betaalde vergoeding bij de boedel in te
dienen, vermindert de spanning tussende hoofdelijke aansprakelijkheid en de richtlijnen niet, nu het percentage dat
DNB in de meeste gevallen feitelijk ontvangt in geen verhouding staat tot het bedrag van de door haar betaalde
vergoeding.
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De conclusie is dat kan worden betwijfeld of er sprake is
van hoofdelijke aansprakelijkheid van DNB en de boedel, of
bank. Uitsluitend voor zover nodig wordt uitdrukkelijk bepaald dat er geen hoofdelijke verbondenheid bestaat.
Het buiten twijfel stellen dat er geen sprake is van hoofdelijke verbondenheid of hoofdelijke aansprakelijkheid, heeft
tot gevolg dat eveneens buiten twijfel is gesteld dat artikel
136 Faillissementswet toepassing mist. Dat artikel bepaalt
dat, indien er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid,
de schuldenaar in het faillissement van de schuldenaar – in
het kader van dit wetsvoorstel: de bank – opkomen voor en
betaling ontvangen over het gehele bedrag, totdat zijn vordering ten volle zal zijn gekweten.
31.768, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen waarom DNB in de
huidige situatie hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld, en of dit ook is gebeurd. Voorts vroegen deze leden
of de regering kan bevestigen dat de hoofdelijkheid ten
aanzien van de toezichthoudende taak gewoon gehandhaafd wordt.
Vooreerst wordt opgemerkt dat in de memorie van toelichting een storende redactionele fout is geslopen. Op bladzijde 4, laatste alinea, staat dat dit wetsvoorstel bepaalt dat
enerzijds DNB en anderzijds de boedel, beleggingsonderneming of financiële instelling hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Bedoeld was op te merken dat dit wetsvoorstel bepaalt dat
enerzijds DNB en anderzijds de boedel, bank, beleggingsonderneming of financiëleinstelling nu juist niet hoofdelijk
aansprakelijk zijn. Zo staat het ook in het voorgestelde artikel 3:261a, tweede lid, Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Wij zijn van oordeel dat in de huidige situatie er
evenmin hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, op grond
van de in de memorie van toelichting, bladzijde 5, genoemde argumenten, namelijk dat DNB geen «vordering» voldoet in civielrechtelijke zin, en dat zowel de ontstaansgeschiedenis als de richtlijnen tegen hoofdelijke aansprakelijkheid pleiten. In informele discussie is ons evenwel gebleken dat dit niet voor iedereen even duidelijk was. Uitsluitend ter vermijding van deze mogelijke onduidelijkheid, is
bepaald dat er geen hoofdelijke verbondenheid is. DNB is
als uitvoerder van de vangnetregeling niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Met betrekking tot de vraag naar de
hoofdelijkheid van DNB ten aanzien van de toezichthoudende taak merken wij het volgende op. Het laat zich niet
goed indenken in welke situaties DNB bij de uitoefening
van haar toezichthoudende taak hoofdelijk aansprakelijk
zou zijn, en met wie zij hoofdelijk verbonden zou zijn. Voor
zover dat toch een keer het geval zou zijn, merken wij op
dat de uitsluiting van hoofdelijke verbondenheid beperkt is
tot de samenloop van vorderingen van depositohouders op
een bank die aan de noodregeling is onderworpen of failliet
is verklaard, met aanspraken op vergoeding van de ingevolge de depositogarantieregeling daarvoor in aanmerking
komende vorderingen.
Kamerstuk 31.768, nr. 3
Oplossingen waarvoor niet is gekozen
Met het buiten twijfel stellen dat artikel 6:6 BW niet van
toepassing is, is nog geen oplossing gegeven voor het probleem, geschetst aan de hand van het rekenvoorbeeld.
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Verschillende oplossingen zijn denkbaar. Overwogen is te
bepalen dat DNB eerder moet uitkeren dan de curatoren.
Een dergelijke regel is om twee redenen niet een geschikte
oplossing. In de eerste plaats zou een dergelijke regel erop
neerkomen dat de curatoren moeten wachten met de volledige uitkering totdat DNB heeft betaald, ook in de gevallen
waarin de curatoren eerder dan DNB in staat zijn om uit te
keren. Een regeling die tot gevolg heeft dat de depositohouders onnodig lang op hun geld moeten wachten, is niet
in hun belang. Bovendien wordt de problematiek op dit punt
in de praktijk mede veroorzaakt doordat calculerende depositohouders wachten met de indiening van hun vorderingen bij DNB totdat de curatoren hebben betaald. DNB kan
in redelijkheid niet worden verplicht om eerder dan de curatoren over te gaan tot uitkering wanneer de depositohouder
zijn vordering eerst bij de curatoren indient en vervolgens
wacht met het indienen van zijn aanvraag bij DNB.
In dit verband is voorts overwogen te bepalen dat de depositohouder zijn vordering eerst bij DNB moet indienen en
pas daarna bij de curatoren. Dat heeft alleen zin als dat ook
kan worden afgedwongen. Dat betekent dat er een sanctie
moet staan op niet-naleving van een dergelijke verplichting.
Die sanctie is dat DNB niet betaalt of minder betaalt. Dat is
evenwel een beperking van het ingevolge de richtlijn bestaande recht van de depositohouder. De richtlijn laat geen
ruimte voor een dergelijke beperking. Die weg is dus niet
begaanbaar.
Vervolgens is overwogen te bepalen dat de vordering bij de
curatoren moet worden ingediend, en dat de curatoren de
vordering terstond doorzenden aan DNB, welke doorzending als aanvraag van een vergoeding bij DNB geldt. Aldus,
zo werd overwogen, wordt bewerkstelligd dat de indiening
van de aanvraag bij DNB op dezelfde of de volgende dag
plaatsvindt als indiening bij de curatoren. Voor deze oplossing is niet gekozen. In de eerste plaats wordt daarmee
nog steeds niet de mogelijkheid uitgesloten dat de curatoren eerder uitkeren dan DNB. Bovendien riep deze oplossing weer nieuwe complicaties op, in het bijzonder met betrekking tot de rol van het huidige formulier waarmee de
vergoeding bij DNB moet worden aangevraagd, bijvoorbeeld of de depositohouder zijn vordering met bedoeld
aanvraagformulier bij de curatoren moet indienen.
Oplossing waarvoor wel is gekozen
De oplossing moet aan twee vereisten voldoen. In de eerste plaats dient zo veel mogelijk te worden voorkomen dat
de volgorde van betaling door DNB en betaling door de curatoren verschil maakt voor het bedrag dat de depositohouder in totaal van de curatoren en DNB ontvangt. In de
tweede plaats moet zo veel mogelijk worden voorkomen
dat de volgorde verschil maakt voor het bedrag dat door
DNB op de boedel kan worden verhaald. Kern van de
voorgestelde oplossing is dat de curatoren rekening houden met het bedrag dat door DNB wordt betaald, waarbij
het voor het uiteindelijk door de depositohouder te ontvangen bedrag irrelevant is of DNB de vergoeding voorafgaand
aan de uitkering door de curatoren betaalt, dan wel daarna.
Wanneer DNB eerder betaalt dan de curatoren is de gang
van zaken als volgt. De curatoren splitsen de bij hen ingediende vordering op in twee delen. Het eerste deel is gelijk
aan het bedrag dat DNB heeft vastgesteld als het bedrag
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dat zij aan de belegger of depositohouder uitkeert. Het
tweede deel is het bedrag dat overblijft van de oorspronkelijke vordering na verrekening van de belegger of depositohouder na aftrek van het deel dat door DNB wordt betaald.
DNB en de belegger of depositohouder ontvangen van de
curatoren, beiden over hun eigen deel, hetzelfde percentage.
Het is mogelijk dat in een enkel geval de curatoren al tot
uitkering willen overgaan voordat DNB het bedrag van de
vergoeding heeft vastgesteld. In dat geval – nog minder
vaak voorkomend dan het eerste geval – kan van de curatoren niet worden verlangd dat zij zich zullen verplaatsen in
DNB en gaan inschatten aan de hand van het aanvraagformulier van DNB welk bedrag DNB zal vaststellen als het
bedrag dat zij aan de desbetreffende depositohouder zal
uitkeren. Voor dit geval is bepaald dat de curatoren intussen reeds het bedrag aan de belegger of depositohouder
uitkeren dat zij minimaal zullen moeten uitkeren, en voorts
dat zij een bedrag reserveren, dat niet bij de eerste uitdeling wordt betaald. De curatoren gaan daarbij uit van de
hypothese dat DNB de voor het specifieke geval maximale
vergoeding uitkeert. Wanneer de curatoren een door een
depositohouder ingediende vordering erkennen, doen zij
dat onder het al dan niet impliciete voorbehoud dat zij nog
niet weten aan wie de erkende vordering moet worden uitbetaald. Het is immers mogelijk dat zij een deel van het gereserveerde bedrag alsnog aan de depositohouder zelf
dienen uit te betalen, namelijk in het geval waarin DNB beslist niet de maximale vergoeding uit te keren.
Overwogen is om binnen deze oplossing nog te bepalen
dat de depositohouder bij de indiening ter verificatie van
zijn vordering tegenover de curatoren verklaart of hij een
aanvraag doet voor een vergoeding door DNB en zo ja,
voor welk bedrag. De gedachte achter een dergelijke bepaling zou kunnen zijn dat daarmee wordt voorkomen dat de
curatoren zich bij de voorlopige reservering moeten gaan
verdiepen in de positie van de depositohouder onder de
depositogarantieregeling en in een geschil daarover met de
depositohouder moet beslissen of een reservering moet
plaatsvinden. Er is voor gekozen een dergelijke regel niet
op te nemen. Niet moet worden uitgesloten dat de meeste
depositohouders veiligheidshalve zullen verklaren aanspraak te willen maken op de voor hen maximale vergoeding; in dat geval zou de toegevoegde waarde van een
dergelijke regel beperkt zijn. Daartegenover staat het risico
dat de minder goed ingevoerde depositohouder onbedoeld
verklaart geen beroep te doen op de depositogarantieregeling. Bovendien roept dit nog de vraag op of een verklaring
jegens de curatoren een afstand van een aanspraak op
DNB tot gevolg zou kunnen hebben.
Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat het systeem waarbij DNB een vergoeding betaalt van een vordering die de belegger of depositohouder op de boedel heeft,
onvermijdelijk leidt tot situaties waarin DNB en de curatoren
over en weer inschattingen moeten maken op terreinen
waarop de ander verantwoordelijk is. Dat is ook onder het
huidige recht al zo. Meer concreet: ook nu kan het voorkomen dat DNB moet inschatten of de depositohouder een
vordering op de boedel heeft, voordat de curatoren hebben
beslist of zij die vordering erkennen. Ook nu dienen de curatoren in hun correspondentie met beleggers te wijzen op
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het in werking stellen van het beleggerscompensatiestelsel
en de termijn waarbinnen een aanvraag bij DNB moet zijn
ingediend (artikel 24, tweede lid, bpmbd.); daarbij dienen zij
ook per persoon een zekere inschatting te maken van de
waarschijnlijkheid waarmee zij met succes een beroep
kunnen doen op de vangnetregeling. Als gevolg van dit
wetsvoorstel wordt het inschattingsvermogen van de curatoren ook in een ander kader relevant: het is mogelijk dat
de curatoren met het oog op de reservering van een bedrag in de boedel moeten inschatten of DNB tot vergoeding
zullen overgaan en zo ja, voor welk bedrag, voordat DNB
dat besluit heeft genomen.
Zowel de curatoren als DNB hebben elk een eigen verantwoordelijkheid en zijn niet gebonden aan de inschatting van
de ander op diens terrein. Een en ander kan tot complicaties leiden, maar deze moeten in de juiste proporties worden bezien. DNB heeft geen discretionaire bevoegdheid bij
de vaststelling van de vergoeding en de curatoren hebben
een uiterst beperkte vrijheid bij het al dan niet erkennen
van vorderingen. De kans dat de inschatting door de één
wordt gevolgd door een contraire beslissing door de ander
is daardoor zeer beperkt.
Voorbeeld 2
Een voorbeeld moge een en ander verduidelijken. Depositohouder D heeft een vordering op de bank van € 250 000.
Hij heeft deze vordering ingediend bij de curatoren.
De omvang van de boedel laat toe dat op alle vorderingen
50% wordt voldaan. De curatoren wensen over te gaan tot
een eerste uitdeling, derhalve van 50%. Op de vordering
van D zal dus in totaal € 125 000 worden betaald. Het gaat
er nu om te bepalen welk gedeelte van dit bedrag van €
125 000 bij wijze van eerste uitkering wordt betaald aan de
depositohouder. Vaststaat dat het gedeelte dat de curatoren aan D dienen uit te keren niet lager dan € 75 000 kan
zijn. Immers, DNB kan niet gehouden zijn tot vergoeding
van een bedrag groter dan € 100 000. In het geval waarin
DNB inderdaad het maximale bedrag zou voldoen, resteert
nog een vordering van D van € 150 000 op de boedel. De
curatoren dienen dus in ieder geval aan D € 75 000 te voldoen, zijnde 50% van € 150 000. De regeling komt erop
neer dat de curatoren op het tijdstip van de eerste uitkering
alvast € 75 000 dienen uit te keren aan D. Zij doen geen
uitkering over het andere gedeelte van de vordering voordat DNB aan hen heeft medegedeeld wat de hoogte is van
de vergoeding die zij aan de depositohouder uitkeert. In het
voorbeeld was voor de vordering van € 250 000 een bedrag beschikbaar van € 125 000, waarop bij de eerste uitkering € 75 000 is uitgekeerd. Er is dus nog een bedrag
van € 50 000 over, dat de curatoren dienen te reserveren.
Zij wachten met de uitkering hiervan totdat DNB heeft bepaald welk bedrag voor vergoeding door DNB in aanmerking komt. Betaalt DNB inderdaad € 100 000, dan dient
DNB die een vordering ter grootte van dat bedrag in bij de
curatoren, die daarop 50% van dat bedrag , dus € 50 000,
betalen aan DNB. Betaalt DNB een bedrag dat lager is dan
€ 100 000, dan keren de curatoren 50% van dit lagere bedrag uit aan DNB, en het bedrag dat nog over is van het
gereserveerde bedrag van € 50 000 aan de depositohou-
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der.
Voorbeeld 3
Thans volgt een voorbeeld waarin de depositohouder een
vordering heeft die lager is dan het maximale bedrag dat
DNB dient te vergoeden. Stel dat de depositohouder een
vordering heeft van € 75 000, dat de curatoren 50% op de
vorderingen uitkeren, en dat zij tot uitkering wensen over te
gaan voorafgaand aan de betaling door DNB. Voor deze
vordering hebben de curatoren derhalve € 37 500 in kas.
De vergoeding die DNB maximaal moet betalen is € 75
000. Wanneer DNB dat betaalt, verwerft zij daardoor een
vordering op de boedel van € 75 000. Zij ontvangt hierop
50%, het percentage van het bedrag dat de curatoren in
kas hebben. De curatoren reserveren € 37 500. Wanneer
DNB inderdaad € 75 000 aan de depositohouder vergoedt,
keren de curatoren € 37 500 uit aan DNB.
Slotopmerkingen
In het geval waarin een bepaalde belegger of depositohouder niet over zijn volledige netto-vordering kon deelnemen
in de eerste uitdeling omdat DNB het door haar uit te keren
bedrag nog niet had vastgesteld, staat niets eraan in de
weg dat de curatoren het uit de boedel te betalen deel aan
de belegger of depositohouder uitkeren zodra zij van DNB
hebben vernomen welk deel DNB zal betalen. De curatoren
behoeven daarmee niet te wachten tot een tweede algemene uitdeling, te meer niet nu voor deze vordering al een
bedrag was gereserveerd. Dit geldt uiteraard ook voor de
betaling van het bedrag van de vordering waarin DNB is
gesubrogeerd.
De voordelen van deze oplossing zijn de volgende. Het
maakt niet uit wie van beiden – DNB of curatoren – als eerste iets betaalt aan de depositohouder. De depositohouder
heeft daarom niet langer een belang om lang te wachten
met het indienen van de aanvraag van een vergoeding bij
DNB. De omvang van het bedrag dat hij in totaal ontvangt
is niet langer afhankelijk van de volgorde waarin hij zijn
vordering en aanvraag bij de curatoren onderscheidenlijk
DNB indient. Wel kan hij door een snelle indiening bij DNB
bewerkstelligen dat DNB spoedig tot betaling overgaat. Dat
is ook gunstig voor de curatoren: zij hebben dan snel zekerheid over hoe zij het uit te betalen bedrag van een bepaalde vordering moeten verdelen tussen de depositohouder en DNB. Voor het geval DNB later is met de betaling
van de vergoeding dan de curatoren met de eerste uitkering, wordt van de curatoren niet vereist dat zij zich verplaatsen in de overwegingen die DNB heeft bij de bepaling
van de hoogte van de vergoeding, maar slechts van hen
verlangd dat zij de maximale vergoeding vaststellen. Dat is
eenvoudig vast te stellen.
Ten overvloede zij opgemerkt dat DNB een vordering op de
boedel krijgt wanneer zij een vergoeding heeft betaald voor
de vordering die de depositohouder op de boedel heeft. Dit
is al geregeld in artikel 3:261, derde lid, Wft waar is bepaald dat DNB in de rechten treedt die een belegger of depositohouder ter zake van een vordering op de betalingsonmachtige financiële onderneming heeft voor zover zij een
vergoeding heeft betaald van de daarvoor in aanmerking
komende vorderingen. Voor de goede orde zij erop gewe-
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zen dat deze vordering geen boedelschuld is die voor alle
andere schulden moet worden voldaan. Een misverstand
daaromtrent had kunnen rijzen nu zou kunnen worden gedacht dat de vordering van DNB eerst ontstaat na datum
van de toepassingverklaring van de noodregeling. Dat is
evenwel niet het geval; het zou immers moeilijk te rijmen
zijn met de beschermingsgedachte achter het depositogarantiestelsel dat DNB voor alle andere schuldeisers zou
moeten worden voldaan.
Financiële gevolgen voor het bedrijfsleven
Vooropgesteld zij dat een deconfiture van een bank of een
beleggingsonderneming zelden voorkomt: in de orde van
grootte van gemiddeld één keer in de twee jaar ten aanzien
van beleggingsondernemingen en – tot voor kort – één
keer in de 22 jaar ten aanzien van banken. De financiële
gevolgen voor het bedrijfsleven zijn alleen daardoor reeds
beperkt. Het wetsvoorstel heeft geen invloed op de administratieve lasten voor financiële ondernemingen. Met betrekking tot de financiële gevolgen die niet administratief
van aard zijn wordt het volgende opgemerkt. De financiële
gevolgen voor bijdrageplichtige financiële ondernemingen
van dit wetsvoorstel zijn gunstig. Doordat de verhaalsmogelijkheden van DNB op de boedel toenemen, zullen in een
noodregeling of faillissement waarop dit wetsvoorstel van
toepassing is de bijdragen van bedoelde ondernemingen
als gevolg van dit wetsvoorstel lager uitvallen. Als gevolg
van de toegenomen verhaalsmogelijkheden van DNB zal er
minder overblijven voor concurrente crediteuren.
Voor wat betreft de kosten van de noodregeling en faillissement wordt vooropgesteld dat deze ten laste komen van
de boedel. In de situatie waarin bewindvoerders en curatoren uitkeren nadat de vergoeding door DNB is betaald, verandert er weinig tot niets. Zowel thans als na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel verhaalt DNB het door haar
betaalde bedrag op de boedel; er is dus geen verschil voor
wat op dit punt betreft de werkzaamheden van bewindvoerders en curatoren. In de situatie waarin de bewindvoerders of curatoren uitkeren voordat DNB de vergoeding
heeft betaald, geldt dat zij na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel de vordering van de depositohouder of belegger
moeten splitsen. Deze extra werkzaamheden zijn op zichzelf al zeer gering. Daarenboven geldt dat een deel van de
werkzaamheden die bewindvoerders en curatoren thans
moeten verrichten ter behandeling van de indiening van de
vordering van DNB na de eerste uitkering door de bewindvoerders of curatoren niet langer behoeven te worden verricht na de inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging.
31.768, nr. 6
De aan het woord zijnde leden vroegen of de extra werkzaamheden voor de curatoren geen vermijdbare kosten
veroorzaken op de toch al felbevochten boedel.
De toename van de werkzaamheden door de curatoren
moet in het juiste perspectief worden geplaatst. Het probleem waarvoor dit voorstel een oplossing beoogt te bieden, doet zich slechts voor wanneer de curatoren eerder
overgaan tot uitkering dan DNB. Dat zal zich niet vaak
voordoen, zeker niet na implementatie van de wijzigingen
van de richtlijn inzake depositogarantiestelsels. Met betrek-
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king tot die gevallen waarin het wetsvoorstel wel leidt tot
een toename van de werkzaamheden van de curatoren,
merken wij op dat die toename naar verwachting gering zal
zijn. De toename zal geringer zijn dan in de oplossing –
waarvoor niet is gekozen – waarbij de curatoren de bij hen
ingediende vorderingen indienen bij DNB. In die andere oplossing is niet alleen het doorzenden van de vordering een
extra werkzaamheid, maar bovendien is het waarschijnlijk
dat die oplossing alleen werkt indien de depositohouders
hun vorderingen bij de curatoren indienen met een formulier, vergelijkbaar met het formulier waarmee thans aanvragen bij DNB moeten worden ingediend. Dit formulier brengt
ook extra werkzaamheden met zich mee. De oplossing –
waarvoor evenmin is gekozen – waarbij de curatoren wachten met uitkering totdat DNB heeft uitgekeerd, brengt misschien wel minder extra werkzaamheden met zich mee,
maar deze oplossing is om andere redenen minder gewenst: het probleem dat een calculerende depositohouder
wacht met het indienen van de aanvraag bij DNB wordt
hiermee niet opgelost, en bovendien heeft die oplossing tot
gevolg dat de depositohouders onnodig lang op hun uitkering van de curatoren moeten wachten. Al met al wordt met
de in het wetsvoorstel gekozen oplossing bereikt dat tegen
geringe extra kosten het meest gewenste effect wordt bereikt.
31.768, nr. 6
Voordat wij overgaan tot de beantwoording van de vragen
van de leden van de fracties van het CDA, de PvdA en de
SP, gaan wij kort in op de meest recente ontwikkelingen. In
Brussel wordt met grote doortastendheid onderhandeld
over wijzigingen van de richtlijn inzake depositogarantiestelsels.110 De Ecofin van 2 december jl. is akkoord gegaan
met enkele aanpassingen. Deze worden besproken in het
Europees Parlement. De belangrijkste wijzigingen zijn de
volgende. De op grond van de depositogarantieregeling uit
te keren vergoeding wordt in eerste instantie verhoogd tot
een minimum-harmonisatiebedrag van € 50 000. Uiteindelijk wordt het bedrag verhoogd tot een maximumharmonisatiebedrag van € 100 000 vanaf 31 december
2011 tenzij de Europese Commissie voor 30 april 2009 in
een impact assessment tot de conclusie komt dat dat bedrag niet passend is. Voorts dient de uitvoerder van de depositogarantieregeling de vergoeding te betalen binnen
twintig dagen na de vaststelling van de betalingsonmacht,
welke termijn eenmaal kan worden verlengd met tien dagen. Deze twee aanpassingen hebben consequenties voor
de problematiek van het onderhavige wetsvoorstel. Teneinde de juiste proporties van de consequenties van de
voorgestelde aanpassingen van de richtlijn weer te geven,
wordt het volgende opgemerkt.
31.768, nr. 6
de verhoging tot € 100 000
Zoals hierboven uiteengezet, is de verhoging tot € 100,000
per 31 december 2011 nog niet geheel zeker. Hieronder
110

Richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG L 135).
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wordt voor de
gedachtevorming toch uitgegaan van een verhoging tot €
100 000. Met betrekking tot de verhoging tot € 100 000
merken wij het volgende op. Nederland heeft reeds sinds 7
oktober een maximale vergoeding van € 100 000. Die verhoging is in beginsel tijdelijk, namelijk voor de duur van één
jaar. Wanneer de richtlijn zodanig wordt aangepast dat de
maximale vergoeding € 100 000 is, betekent dit dat de gevolgen van de verhoging voor het onderhavige wetsvoorstel
niet beperkt blijven tot 7 oktober 2009, maar gelden voor –
in beginsel – onbepaalde tijd, vanaf 31 december 2011. In
dit licht moeten de nu volgende opmerkingen over de consequenties van de verhoging tot € 100 000 worden gezien.
De verhoging tot een bedrag van € 100 000 leidt ertoe dat
de problemen waarvoor het onderhavige wetsvoorstel een
oplossing beoogt te bieden, zich minder vaak voordoen. De
problemen worden veroorzaakt doordat depositohouders
wachten met het aanvragen van de vergoeding bij DNB
totdat zij een uitkering hebben ontvangen van de curatoren.
Die problemen zijn tweeërlei. In de eerste plaats ontvangt
een depositohouder die lang wacht met het aanvragen van
een vergoeding bij DNB meer dan een depositohouder die
niet lang wacht. Dat is ongewenst. In de tweede plaats
worden de verhaalsmogelijkheden van DNB verslechterd
door het lange wachten van de depositohouder. Het eerste
probleem – de wachtende depositohouder krijgt meer – zal
minder vaak voorkomen wanneer de voorgestelde aanpassingen van de richtlijnen worden aanvaard en tot wet worden verheven. Dat probleem kan zich immers alleen voordoen met betrekking tot deposito’s die groter zijn dan het
bedrag van de maximale vergoeding. De voorgestelde verhoging tot een bedrag van € 100 000 vermindert het tweede probleem – de verminderde verhaalsmogelijkheden van
DNB – niet. Overigens zij uitdrukkelijk vermeld dat DNB het
bedrag verhaalt als uitvoerder van het depositogarantiestelsel, dus niet ten behoeve van zichzelf maar ten behoeve van de banken die uiteindelijk de vergoedingen betalen.
Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. Dit voorbeeld heeft betrekking op een deposito kleiner dan € 100
000. Nadrukkelijk zij opgemerkt dat de problemen groter
zijn bij deposito’s groter dan € 100 000. Voor een rekenvoorbeeld met een deposito groter dan € 100 000 verwijzen wij naar de memorie van toelichting. Stel dat een depositohouder een deposito heeft van € 60 000 en dat de
boedel een zodanige omvang heeft dat van elke deposito
50% kan worden voldaan. Voor de situatie waarin de
maximale vergoeding € 100 000 is, gaan we uit van twee
scenario’s, een scenario waarin de depositohouder zich
eerst tot de curatoren wendt en vervolgens tot DNB, en een
scenario waarin hij zich eerst tot DNB wendt en vervolgens
tot de curatoren.
na verhoging tot € 100 000
scenario 1
In het eerste scenario gebeurt het volgende. De depositohouder ontvangt in een eerste uitkeringsronde van de curatoren 50%, dus € 30 000. Voor het restant wendt hij zich tot
DNB. DNB keert € 30 000 uit. DNB dient een regresvordering in van € 30 000 bij de curatoren. DNB zal hierop niets

154

algemene delen memories van toelichting
tot weinig ontvangen; de € 30 000 die de curatoren voor dit
deposito hadden, hebben zij reeds uitgekeerd aan de depositohouder. DNB verliest € 30 000.
scenario 2
De depositohouder wendt zich eerst tot DNB. DNB keert €
60 000 uit. DNB dient een regresvordering in bij de curatoren en ontvangt 50%, ofwel € 30 000. Ook in dit geval verliest DNB € 30 000.
zonder verhoging tot € 100 000
Zonder de aanpassing van de richtlijn zou de verhoging na
7 oktober 2009 in beginsel worden teruggedraaid. De eerste € 20 000 wordt volledig vergoed, en daarboven, tot een
maximum van € 40 000, 90%. De scenario’s zouden in die
situatie als volgt zijn.
scenario 1
De depositohouder ontvangt in een eerste uitkeringsronde
van de curatoren 50%, dus € 30 000. Voor het restant
wendt hij zicht tot DNB. DNB keert € 30 000 uit. DNB dient
een regresvordering in van € 30 000 bij de curatoren. DNB
zal hierop niets tot weinig ontvangen; de € 30 000 die de
curatoren voor dit deposito hadden, hebben zij reeds uitgekeerd aan de depositohouder. DNB verliest € 30 000. Er is
dus geen verschil met scenario 1 in de situatie van een
maximum van € 100 000.
scenario 2
De depositohouder wendt zich eerst tot DNB. DNB keert de
eerste € 20 000 volledig uit. Over het bedrag tussen € 20
000 en € 40 000 keert DNB 90% uit, dus € 18 000. In totaal ontvangt de depositohouder van DNB € 38 000. De
depositohouder heeft een restantvordering van € 22 000.
Hiervan keren de curatoren 50% uit, dus € 11 000. In totaal
ontvangt de depositohouder € 49 000. Bij het maximum dat
tot 7 oktober jl. gold, maakt het dus voor de depositohouder
uit of hij voor scenario 1 of 2 kiest; bij een maximum van €
100 000 maakt dat voor hem geen verschil.
31.768, nr. 6
uitkering binnen twintig dagen
Het wetsvoorstel is alleen van belang wanneer de curatoren eerder uitkeren dan DNB. Wanneer de termijn waarbinnen DNB dient uit te keren drastisch wordt verkort, neemt
het belang van het wetsvoorstel dus af.
Als gevolg van de aanpassingen van de richtlijnen neemt
de omvang van de problemen af. Toch is het onderhavige
wetsvoorstel zinvol. Wanneer het snel zou worden aanvaard en tot wet zou worden verheven, gelden de voordelen van het wetsvoorstel tot het tijdstip waarop de aanpassingen van de richtlijn zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Bovendien moet worden bedacht dat er al een
ongelijke behandeling van schuldeisers is wanneer zelfs
maar één schuldeiser de vergoeding van DNB later ontvangt dan de uitkering uit de boedel, en alle andere
schuldeisers eerst een vergoeding van DNB ontvangen en
pas daarna een uitkering uit de boedel ontvangen. Een
dergelijke ongelijke behandeling is ongewenst. De problematiek mag zich helemaal niet meer voordoen.
Ter zake van de richtlijn inzake beleggerscompensatiestel-
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sels111 werden geen wijzigingen voorgesteld. Hieronder zal
kortheidshalve slechts het depositogarantiestelsel worden
genoemd. De opmerkingen betreffende het depositogarantiestelsel gelden ook voor het beleggerscompensatiestelsel,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of zulks uit de context
blijkt.
31.768, nr. 6
Dezelfde leden [van het CDA, (red.)] vonden het moment
waarop het voorstel wordt gedaan opvallend, en vragen
wat de precieze reden is geweest om het huidige voorstel
nu in te dienen. Zij vragen of de tijdelijke verhoging van het
depositogarantiestelsel hiertoe aanleiding heeft gegeven,
en of deze verhoging een tijdelijke regeling is voor een jaar.
Zoals deze leden terecht opmerken, komt een faillissement
van een bank met zetel in Nederland – gelukkig – weinig
voor. Dientengevolge zijn de keren waarop het functioneren
van de depositogarantieregeling in de praktijk kan worden
getoetst, zeldzaam. De enkele keren dat de depositogarantieregeling is toegepast, blijkt zij in het algemeen goed te
functioneren.
Een en ander brengt tevens met zich mee dat eventuele
onbeoogde gevolgen van de depositogarantieregeling zich
slechts zelden kunnen voordoen. Daarenboven geldt dat
het probleem waarvoor dit voorstel een oplossing beoogt te
bieden, slechts dan voorkomt wanneer de curatoren eerder
tot een uitkering overgaan dan DNB. Dit zeldzame geval
deed zich voor in het faillissement van Van der Hoop Bankiers NV (hierna: Van der Hoop). Naar aanleiding daarvan
is het onderhavige wetsvoorstel voorbereid.
Toen de voorbereiding van het wetsvoorstel nagenoeg was
afgerond, ontstond de onrust op de financiële markten. Dit
was voor ons aanleiding de voorbereiding van het wetsvoorstel vervolgens met grote spoed af te ronden en bij de
Tweede Kamer in te dienen. Zie daarover ook hieronder, in
het antwoord op de laatste vraag van de leden van de
CDA-fractie.
De reden om het voorstel nu in te dienen staat dus los van
de tijdelijke verhoging van het bedrag van de vergoeding
die bij DNB kan worden aangevraagd. Zoals hierboven
reeds opgemerkt, zal het probleem van de samenloop van
de vordering op de boedel en de aanvraag van een vergoeding bij DNB als gevolg van de tijdelijke verhoging zich
minder vaak voordoen. Het probleem waarvoor dit voorstel
een oplossing biedt, doet zich alleen voor bij deposito’s van
meer dan € 100 000. Depositohouders met een vordering
van minder dan € 100 000 zullen immers hun deposito altijd volledig vergoed krijgen van DNB, zodat het geen zin
meer heeft te wachten met de aanspraak bij DNB.
Met betrekking tot de tijdelijkheid van de verhoging van het
bedrag merken wij het volgende op. In het besluit tot verhoging is wel genoemd dat de verhoging tijdelijk is, maar is
geen termijn genoemd waarvoor die verhoging geldt (zie de
Staatscouranten van 15 en 27 oktober). In de brief d.d. 14
oktober 2008 (TK 2008/09, 21 501–07, nr. 625, blz. 2) van
de minister van Financiën is medegedeeld dat de verho-

111

Richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PbEG L 84).

155

algemene delen memories van toelichting
ging in eerste instantie voor één jaar is, waarna zal worden
bekeken of verlenging nodig is. Zoals gezegd is de kans
groot dat de verhoging vanaf 31 december 2011 voor onbepaalde tijd zal gelden indien de richtlijn in die zin wordt
aangepast.
De leden van de CDA-fractie vragen zich af of het vaker
voorkwam dat er een te groot beroep werd gedaan op de
depositogarantieregeling of het beleggersgarantiestelsel,
oftewel dat DNB te weinig ontving van de curator? Kan de
regering dit bijvoorbeeld illustreren aan de hand van het
voorbeeld van de afwikkeling van het faillissement van Van
der Hoop Bankiers?
De afwikkeling van het faillissement van Van der Hoop is
tot nu toe de enige keer geweest waarin het probleem
waarvoor het wetsvoorstel een oplossing beoogt te bieden,
zich heeft voorgedaan. Overigens zij opgemerkt dat Van
der Hoop een relatief kleine bank was. Zou de problematiek
zich voordoen bij een grote bank, dan is de problematiek
ook groter, ook voor wat betreft het bedrag dat DNB moet
uitkeren, dus het bedrag dat de overblijvende banken extra
zouden moeten betalen.
De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre het voorstel uitsluit dat van spaarders wordt gevraagd eerst een
vergoeding aan te vragen bij DNB om vervolgens een vordering in te dienen bij de boedel. Het wetsvoorstel leidt tot
de situatie waarin het voor het uiteindelijk te ontvangen totale bedrag geen verschil maakt of een depositohouder
zich eerst tot DNB wendt en vervolgens tot de boedel, dan
wel andersom. Het heeft dus geen zin om van de depositohouders te vragen, al dan niet in een gerechtelijke procedure, zich eerst tot DNB te wenden en vervolgens tot de boedel.
De leden van de CDA-fractie vroegen wat de relatie is met
artikel 136 Faillissementswet (hierna: Fw) en de onderhavige wetswijziging.
In het aan de Raad van State voor advies gezonden wetsvoorstel werd artikel 136 Fw. uitgesloten voor de samenloop van de vordering op de boedel en de aanvraag van
een vergoeding bij DNB. Hiermee werd beoogd te verduidelijken dat er voor DNB geen hoofdelijke aansprakelijkheid
bestaat. De Raad van State merkt in zijn advies op dat op
deze wijze het ontbreken van hoofdelijkheid onvoldoende
duidelijk is. Artikel 136 Fw. geeft een regeling voor het geval waarin van hoofdelijke schuldenaren er een of meer in
staat van faillissement verkeren. Artikel 136 Fw. komt dus
eerst dan aan de orde wanneer er wèl hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat. Door artikel 136 Fw. uit te sluiten werd
onbedoeld de suggestie gewekt dat er wel hoofdelijkheid
bestaat, maar dat de gevolgen daarvan werden uitgesloten,
terwijl bedoeld was te bepalen dat er in het geheel geen
hoofdelijkheid bestaat. De Raad van State meent daarom
dat ter wille van de duidelijkheid de beoogde vaststelling
dat in de hier bedoelde gevallen geen hoofdelijkheid bestaat, tot uitdrukking zou moeten komen door in de Wft
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voor de hier bedoelde gevallen uitdrukkelijk uit te sluiten
dat de uitvoerder van het depositogarantiestelsel hoofdelijk
aansprakelijk zou zijn voor de betalingvan vergoedingen uit
hoofde van de depositogarantieregeling . Wij hebben dit
advies opgevolgd. Nu voldoende duidelijk is bepaald dat
DNB geen hoofdelijke aansprakelijkheid heeft, behoeft artikel 136 Fw. niet langer te worden uitgesloten; nu er geen
hoofdelijke aansprakelijkheid is, mist artikel 136 Fw. eo ipso toepassing.
31.768, nr. 6
Ten slotte vroegen de leden van de CDA-fractie of de regering de spoedeisendheid van het voorstel kan toelichten.
Wij beantwoorden deze vraag tezamen met een vraag van
de leden van de PvdA-fractie, of de indruk juist is dat het
wetsvoorstel is gebaseerd op de casus van het faillissement van Van der Hoop en zo ja, waarom wij dan nu pas
met dit wetsvoorstel komen, en of er een verband is met de
kredietcrisis.
Zoals hierboven al opgemerkt, was de voorbereiding van
dit wetsvoorstel al enige tijd aan de gang. De reden dat niet
onmiddellijk een wetsvoorstel hebben ingediend nadat de
problematiek in het faillissement van Van der Hoop aan het
licht was gekomen, is tweeërlei. Ten eerste geldt dat de
praktijk leerde dat slechts zelden een beroep wordt gedaan
op de depositogarantieregeling. Het gemiddelde destijds
van ongeveer één noodregeling in de twintig jaar gaf geen
aanleiding om met grote spoed een wetsvoorstel tot stand
te brengen. In de tweede plaats wilden wij de afwikkeling
van het faillissement van Van der Hoop op dit punt niet in
de wielen rijden met het indienen van een wetsvoorstel.
Toen de onrust op de financiële markten optrad, is de
voorbereiding met grote spoed afgerond. De Raad van State heeft op ons verzoek een spoedadvies uitgebracht. Wij
benadrukken dat wij geen aanwijzing hebben dat de depositogarantieregeling binnenkort zal moeten worden toegepast, maar wij willen wel uitsluiten dat het probleem zich
nog een keer zou kunnen voordoen.
Wij willen het zekere voor het onzekere nemen. Er is dus
wel een verband met de kredietcrisis, maar van een concreet gevaar met betrekking tot een specifieke onderneming is ons niets bekend. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het onderhavige wetsvoorstel niet van invloed
is voor de casus van Landsbanki en Indover.

156

algemene delen memories van toelichting

Wet implementatie richtlijn betaaldiensten kamerstuk 31.892
Algemeen
Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn nr.
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 en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn
97/5/EG (verder: richtlijn betaaldiensten). Deze richtlijn
voorziet kort gezegd in de harmonisering van de interne
markt voor betaaldiensten. Deze harmonisering is tweeledig. Ten eerste wordt de markttoegang voor betaaldienstverleners geregeld door middel van de introductie van een
vergunning. Ten tweede worden regels gesteld die betrekking hebben op de relatie tussen de betaaldienstverlener
en de consument. Hiertoe worden de Wet op het financieel
toezicht (verder: de Wft), het Burgerlijk Wetboek (verder:
BW), de Wet inzake geldtransactiekantoren (verder: de
Wgt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. De genoemde richtlijn voorziet tevens in de intrekking van Richtlijn 97/5/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende overmakingen, die is geïmplementeerd in de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer. Deze wet zal parallel aan de hierbij geïmplementeerde richtlijn worden ingetrokken.
Achtereenvolgens zullen in het hiernavolgende de achtergrond, doel en per titel kort de inhoud van de richtlijn betaaldiensten worden besproken, evenals de administratieve
lasten die gepaard gaan met dit wetsvoorstel. Als laatste is
een artikelsgewijze toelichting en een transponeringstabel
opgenomen.
Achtergrond richtlijn betaaldiensten
In de Lissabonstrategie is destijds opgenomen dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld zou moeten zijn. Een goede werking van de interne markt voor betaaldiensten is in
dit kader van vitaal belang. Immers, betalingen zijn de
smeerolie van een vrij verkeer van goederen, personen,
diensten en kapitaal. In dit kader zijn er diverse initiatieven
tot stand gebracht, waaronder richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende overmakingen en verordening
(EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro. Deze initiatieven hebben tot op
heden tot onvoldoende resultaat geleid.
Een initiatief dat veelbelovend is en ook daadwerkelijk al tot
resultaat heeft geleid, is tot stand gebracht door de bankensector. Het betreft de zogenaamde Single Euro Payments Area (verder: SEPA). Hierbij hebben de banken in
de European Payments Council (verder: EPC) standaarden
afgesproken om de infrastructuur tussen banken onderling
op elkaar aan te passen ten aanzien van overschrijvingen,
automatische incasso en uiteindelijk ook kaartbetalingen.
Op 28 januari 2008 is in dit kader de SEPA-overschrijving
in alle Europese landen geïntroduceerd.
De richtlijn betaaldiensten kan ten opzichte van dit initiatief
van de bankensector worden gezien als complementair ju-
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ridisch kader. Daar waar de standaarden die zijn afgesproken in de EPC de onderlinge relatie tussen banken betreft,
ziet de richtlijn betaaldiensten voornamelijk op de relatie
tussen banken en consumenten. Overigens hebben de
SEPA-standaarden alleen betrekking op betalingen in euro’s, terwijl het toepassingsbereik van de richtlijn betaaldiensten aanzienlijk breder is. Het deel dat specifiek het
verlenen van betaaldiensten betreft is van toepassing op alle betalingen voor zover deze worden uitgevoerd in euro’s
of een andere valuta van een lidstaat buiten de eurozone
en waarbij zowel de betaaldienstverlener van de betaler als
die van de begunstigde in de Gemeenschap gevestigd zijn.
Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat dit wetsvoorstel niet strekt tot implementatie van de bedoelde SEPA-standaarden, aangezien deze niet voortvloeien uit de
richtlijn betaaldiensten. In de Memorie van Toelichting zal
in het algemeen dan ook niet verder worden ingegaan op
de consequenties van deze standaarden en de daaraan
gerelateerde producten.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen naar de wijze waarop
SEPA zich verhoudt tot de richtlijn betaaldiensten. Zij vragen zich daarbij tevens af hoe groot de kans is dat de invoering van SEPA op zodanige wijze geschiedt dat dit niet
past binnen het juridische kader van de richtlijn betaaldiensten.
Naar aanleiding van de vragen van de leden van de CDAfractie kan ik aangeven dat SEPA en de richtlijn betaaldiensten gescheiden trajecten zijn, beide gericht op het
creëren van een interne markt voor betaaldiensten. De betaaldienstenrichtlijn is gericht op het harmoniseren van de
regelgeving op het vlak van betalingsverkeer in verschillende lidstaten. SEPA is zelfregulering van de Europese bankensector, gericht op de standaardisatie van de belangrijkste betaalproducten. Voor het doen van girale betalingen
maken nationale overschrijvingen en automatische incasso’s plaats voor Europese varianten en nationale producten
en systemen voor kaartbetalingen worden aangepast aan
Europese eisen. De standaardisatie van de betaalproducten is afgestemd op het juridisch kader van de richtlijn
betaaldiensten. Bij de uitrol van SEPA wordt ook
duidelijk geanticipeerd op de richtlijn betaaldiensten, zo is
definitief besloten de Europese incassovariant in te voeren
op 1 november 2009, de datum waarop de betaaldienstenrichtlijn van kracht wordt. De kans dat (de invoering van)
SEPA niet past binnen het juridisch kader van de richtlijn
betaaldiensten is dus nihil.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Doel en inhoud richtlijn betaaldiensten
Zoals gezegd is het algemene doel van de richtlijn betaaldiensten het tot stand brengen van een interne markt voor
betaaldiensten. Momenteel zijn de markten voor betaaldiensten van de lidstaten afzonderlijk georganiseerd en op
nationale leest geschoeid met een eigen nationaal rechtsstelsel. Om een interne markt voor betaaldiensten te kunnen realiseren is harmonisatie van het juridische kader
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voorwaardelijk. Hierdoor wordt meer concurrentie op de betaalmarkt mogelijk gemaakt, waardoor schaalvoordelen een
belangrijkere rol zullen gaan spelen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een efficiënter betalingsverkeer met een besparing
op de kosten van dit verkeer als geheel. De richtlijn betaaldiensten ziet op de harmonisering van twee aspecten van
het juridische kader:
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen hoeveel kosten er
naar schatting worden bespaard ten gevolge van invoering
van de richtlijn. Ook vragen zij in hoeverre de consument
uiteindelijk zal profiteren van lagere kosten.
Nederland behoort tot de top van de EU-landen met het
goedkoopste betalingssysteem, zowel wat percentage van
het BNP als de kosten voor individuele betaaldienstgebruikers betreft. Hoewel schaalvergroting en toename van de
concurrentie naar aanleiding van de implementatie van de
richtlijn in principe tot kostenverlaging zouden moeten leiden, zullen de kostentechnische gevolgen waarschijnlijk
van grotere betekenis zijn voor andere EU-landen dan voor
Nederland. Wel is er een ander duidelijk voordeel wat de
kosten betreft en dat is dat de kostenopbouw inzichtelijk
moet worden gemaakt. Zo wordt valutering bijvoorbeeld
niet meer toegestaan. Met deze kostentransparantie zal het
voor consumenten gemakkelijker zijn om een prijsbewuste
keuze te maken voor een bepaalde betaaldienstverlener.
De leden van de PvdA-fractie vragen of nader ingegaan
kan worden op de betekenis van de uitgebreide informatieverplichtingen voor de consument.
Voor de consument betekenen de uitgebreide informatieverplichtingen dat een bepaalde mate van transparantie is
gewaarborgd over allerlei aspecten die samenhangen met
het verrichten van een betalingstransactie. Zo moet bijvoorbeeld tijdig inzicht worden geboden in de kosten die
voor de consument gemoeid zijn met de betalingstransactie.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
a. Markttoegang
b. Verlenen betaaldiensten
Ad a Markttoegang
Om meer concurrentie op de Europese betaalmarkt mogelijk te maken worden juridische obstakels voor het toetreden tot deze markt weggenomen en wordt voorzien in regels om een eerlijke markttoetreding te verzekeren. Momenteel worden betaaldiensten voornamelijk verleend door
kredietinstellingen, zijnde banken en elektronischgeldinstellingen. Deze instellingen kunnen hun diensten blijven verlenen op basis van de verleende vergunning. Andere instellingen die betaaldiensten willen verlenen, komen met de
richtlijn betaaldiensten en deze wet te vallen onder een
nieuwe vergunningplicht voor betaalinstellingen.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe een eerlijke markttoegang precies afgedwongen kan worden. En hoe
wordt omgegaan met bestaande vergunningen. Worden
bestaande vergunningen geëvalueerd?
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Over de eerlijke markttoegang kan ik opmerken dat aan alle ondernemingen die graag betaaldiensten willen verlenen
eisen worden gesteld, die in verhouding staan tot de te verlenen diensten. Afhankelijk van het antwoord op de vraag
of er ook andere diensten worden verleend, zoals het verlenen van krediet of het beheren van opvorderbare gelden,
is een vergunning als betaalinstelling, elektronischgeldinstelling of bank nodig. Door de koppeling van de eisen die
worden gesteld aan de diensten die worden verleend, zal
de markttoetreding op een eerlijke wijze verlopen.
Momenteel bestaan er geen vergunningen voor betaalinstellingen. Deze worden met dit wetsvoorstel geïntroduceerd. De vergunningen voor bijvoorbeeld elektronischgeldinstellingen en banken blijven gewoon bestaan. Deze worden naar aanleiding van de implementatie van de Richtlijn
betaaldiensten niet geëvalueerd. Wel is de Raad van Ministers van de Europese Unie op 5 mei jl. akkoord gegaan met
de wijziging van de e-moneyrichtlijn. Deze wijziging zal nog
worden geïmplementeerd.
De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre marktwerking in betaaldiensten bevorderd zou worden door
nummerportabiliteit. Zij vragen meer in het algemeen hoe
de regering aankijkt tegen nummerportabiliteit en tegen de
technische bezwaren die hiertegen geopperd worden. De
leden van de PvdA-fractie vragen bovendien of de regering
bereid is om binnen Europa in te zetten op nummerportabiliteit. Zij vragen tevens in hoeverre het nog mogelijk is om
de IBAN-systematiek te wijzigen naar louter cijfermatig. En
of het een groot bezwaar zou zijn als een bank uit een andere lidstaat de rekeningnummers van consumenten of bedrijven met andere land- en bankcodes, overneemt en gebruikt.
Naar aanleiding van vragen van de leden van de PvdAfractie kan ik aangeven dat ik van mening ben dat nummerportabiliteit zeker een goede mogelijkheid is om het
veranderen van betaalrekening te vergemakkelijken. Dit
zou de marktwerking bevorderen. Zoals bekend is in Nederland voor een tussenoplossing gekozen en heeft de
bankensector sinds 2004 de gratis Overstapservice ingevoerd. Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het
Ministerie van Financiën (rapport “Drempelvrees” op 18 februari 2008 aan de Tweede Kamer toegezonden) is gebleken dat deze service naar tevredenheid werkt. Daarom
heeft het Ministerie van Financiën (evenals het Ministerie
van Economische Zaken en de Consumentenbond) er op
aangedrongen dat deze Overstapservice ook in SEPA blijft
bestaan met behoud van alle huidige functionaliteiten. Dit is
onlangs toegezegd.
Met de komst van SEPA is nummerportabiliteit een Europees dossier geworden. Door de invoering van IBAN/BICrekeningnummers (deze standaard is in Nederland sinds
eind jaren 90 in gebruik) is het niet mogelijk om nummerportabiliteit door te voeren zonder een aanpassing van deze rekeningnummersystematiek. Nederland heeft in ambtelijke Europese overleggen gepleit voor een onderzoek naar
Europese nummerportabiliteit (zoals toegezegd aan de
Kamer naar aanleiding van kamervragen van het lid Vos).
De Europese Commissie geeft aan dat Europese nummerportabiliteit iets is voor op de langere termijn. Wel zijn, op
verzoek van de Europese Commissie, door banken in Eu-
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ropa algemene richtlijnen opgesteld voor het probleemloos
kunnen wisselen van bank. Het aanbieden van overstapservices in alle lidstaten is dan ook een goede eerste stap
voor het makkelijker kunnen overstappen van bank in Europa.
Het vervangen van de IBAN-systematiek is in ieder geval
op korte termijn niet mogelijk. Het is daarnaast onmogelijk
deze standaard te wijzigen naar louter cijfers. De landcode
en de letters zijn namelijk noodzakelijk om de betaling naar
de juiste bank te leiden.
Daarmee is ook aangegeven dat het onmogelijk is dat een
bank uit een andere lidstaat rekeningnummers met de landen bankcodes van een andere bank overneemt.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Ad b Verlenen betaaldiensten
Met een geharmoniseerd geheel van regels over het verlenen van betaaldiensten voor wat betreft de informatieverplichtingen en de rechten en plichten van betaaldienstverleners en -gebruikers, wordt het grensoverschrijdend gebruikmaken van betaaldiensten veel toegankelijker voor
consumenten. Dit heeft zowel een aspect van het bevorderen van grensoverschrijdende concurrentie tussen betaaldienstverleners als het verhogen van het niveau van
dienstverlening en consumentenbescherming. Zo worden
onder meer de volgende aspecten met deze richtlijn geregeld:
•
Het moet met deze richtlijn mogelijk worden om
grensoverschrijdende automatische incasso’s te initieren.
•
Grensoverschrijdende betalingen worden sneller uitgevoerd.
•
Zogenaamde valutering is niet meer toegestaan. De
valutadatum van de creditering van de betaalrekening
van de betalingsbegunstigde valt uiterlijk op de werkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op
de rekening van de betaaldienstverlener van de betalingsbegunstigde wordt gecrediteerd.
•
Kosten voor het verrichten van een betaling worden
apart in rekening gebracht en worden in principe niet
van het overgemaakte bedrag afgetrokken.
•
Uitgebreide informatieverplichtingen van de betaaldienstverleners aan de consument.
•
Duidelijke regels over stornering.
•
Beperkt eigen risico voor consumenten in geval van
diefstal of verlies van een betaalinstrument.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de SP-fractie vragen of Nederlandse banken
nu ook een eigen risico hanteren bij verlies of diefstal van
een betaalinstrument. Zij vragen tevens wat het bezwaar
zou zijn van een lager eigen risico dan 150 euro.
Momenteel houden de Nederlandse banken in het algemeen al een eigen risico van 150 euro aan in het geval van
schade, verlies of diefstal. Er is voor mij geen aanleiding
om dit bij te stellen. Overigens zijn er twee mogelijkheden
op basis waarvan tot een lager eigen risico kan worden gekomen. Ten eerste kunnen de betaaldienstverlener en de
betaaldienstgebruiker overeenkomen dat zij een lager eigen risico hanteren. Immers, er mag ten gunste van de
consument worden afgeweken van artikel 7:529 van het
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BW. Ten tweede kan de rechter in bepaalde gevallen op
grond van artikel 7:529, derde lid, van het BW het eigen risico beperken. Hierbij kan hij onder andere rekening houden met de omstandigheden waarin het betaalinstrument is
verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt.
De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe de richtlijn
betaaldiensten zich verhoudt tot de huidige situatie. Zij vragen zich af van welke lidstaatopties gebruik gemaakt is en
of het inderdaad klopt dat er op geen enkele wijze sprake is
van kopwetgeving.
Momenteel is er geen regelgeving die specifiek betrekking
heeft op het verlenen van betaaldiensten. De gehele Richtlijn betaaldiensten betreft dus nieuwe regelgeving, zowel op
het terrein van markttoegang als rechten en plichten van
betaaldienstverleners en consumenten.
Verder kan ik opmerken dat er geen sprake is van zogenaamde kopwetgeving. De richtlijn is sec geïmplementeerd.
Hieronder volgt een opsomming van de lidstaatopties met
de toevoeging of hier wel of geen gebruik van is gemaakt:
1. Geheel of gedeeltelijke vrijstelling van de richtlijn voor
bepaalde instellingen, zoals centrale banken (artikel 2,
derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt, met dien verstande dat deze vrijstelling al was opgenomen in de Wft.
2. Niet van toepassing zijn van solvabiliteitseisen in geval
van geconsolideerd toezicht (artikel 7, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt.
3. Berekening van veilig te stellen middelen (artikel 9,
tweede lid, Richtlijn betaaldiensten): Van de mogelijkheid wordt waarschijnlijk gebruikgemaakt in een algemene maatregel van bestuur.
4. Van toepassing verklaren van beschermingsvereisten
voor betaalinstellingen die alleen betaaldiensten verlenen (artikel 9, derde lid, Richtlijn betaaldiensten):
Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt.
5. Drempel van €600 voor van toepassing zijn beschermingsvereisten (artikel 9, vierde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
6. Rekening houden met regels omtrent geheimhouding
in de Richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
toegang tot en de uitoefening van kredietinstellingen:
Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt.
7. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van vergunningsvereisten (artikel 26, eerste lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid wordt waarschijnlijk gebruikgemaakt in een ministeriële regeling op grond
van het voorgestelde artikel 2:3d van de Wft.
8. Beperken te verlenen betaaldiensten voor instellingen
die onder de vrijstelling vallen. (artikel 26, vierde lid,
Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid kan
gebruik worden gemaakt op grond van het voorgestelde artikel 2:3d van de Wft.
9. Titel III Transparantie van aan betalingsdiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten van de
Richtlijn betaaldiensten op dezelfde wijze toepassen
op micro-ondernemingen als op consumenten (artikel
30, tweede lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze
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mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
10. Bewijslast ten bewijze van de naleving van de informatievereisten bij de betaaldienstverlener leggen (artikel
33 Richtlijn betaaldiensten): Van de mogelijkheid is
geen gebruikgemaakt.
11. Derogatie van informatievereisten voor instrumenten
voor de betaling van kleine bedragen en elektronisch
geld (artikel 34 Richtlijn betaaldiensten): Van deze
mogelijkheid is gebruikgemaakt.
12. Gunstigere bepalingen voor de betaaldienstgebruikers
ten aanzien van opzegging van een raamcontract (artikel 45, zesde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze
mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
13. Eenmaal per maand kosteloos op papier informatie
verstrekken aan de betaler over individuele betalingstransacties (artikel 47, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid wordt waarschijnlijk gebruikgemaakt in een algemene maatregel van bestuur.
14. Eenmaal per maand kosteloos op papier informatie
verstrekken aan de betaler over individuele betalingstransacties (artikel 48, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid wordt waarschijnlijk gebruikgemaakt in een algemene maatregel van bestuur.
15. Niet van toepassing verklaren van buitengerechtelijke
geschillenbeslechting op andere betaaldienstgebruikers dan consumenten (artikel 51, tweede lid, Richtlijn
betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
16. Titel IV Rechten en plichten met betrekking tot de
aanbieding en het gebruik van betalingsdiensten op
dezelfde wijze toepassen op micro-ondernemingen als
op consumenten (artikel 51, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is geen gebruikgemaakt.
17. Beperken recht om een vergoeding te verlangen voor
met debetkaarten verrichte betalingen (artikel 52, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid
is geen gebruikgemaakt.
18. Derogatie voor instrumenten voor de betaling van kleine bedragen en elektronisch geld (artikel 53 Richtlijn
betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt.
19. Beperken derogatie tot rekeningen of instrumenten
met een bepaalde waarde (artikel 53, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze mogelijkheid is geen
gebruikgemaakt.
20. Beperken aansprakelijkheid in bepaalde gevallen (artikel 61, derde lid, Richtlijn betaaldiensten): Van deze
mogelijkheid is gebruikgemaakt.
21. Korter uitvoeringstermijnen voor nationale betalingstransacties (artikel 72 Richtlijn betaaldiensten): Van
deze mogelijk kan gebruik worden gemaakt in een algemene maatregel van bestuur.
Kamerstuk 31.892, nr. 12
Naar aanleiding van de vragen van de CDA-fractie in het
debat, volgt hierna een korte weergave van de zeven lidstaatopties waar we bij de implementatie gebruik van hebben gemaakt en die niet betrekking hebben op een vorm
van vrijstelling van bepaalde eisen uit de richtlijn.
1. art. 9, tweede lid, richtlijn (implementatie in Amvb)
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Inhoud: Voor het berekenen van het bedrag van ontvangen middelen uit betaaldiensten dat moet worden
veiliggesteld, kunnen de lidstaten toestaan dat indien
bepaalde elementen voor die berekening niet bekend
dan wel variabel zijn, hier een representatief deel voor
wordt gebruikt.
Onderbouwing: Hier wordt het de betaalinstellingen
gemakkelijker gemaakt om bepaalde rekeningen uit te
voeren. We komen de markt daarmee dus tegemoet.
2. art. 9, derde lid, richtlijn (implementatie in wetsvoorstel)
Inhoud: Artikel 9, derde lid, van de richtlijn betaaldiensten maakt het mogelijk dat lidstaten ook betalingsinstellingen die geen andere werkzaamheden uitvoeren
dan het verrichten van betaaldiensten, verplichten om
te voldoen aan de eisen voor het veiligstellen van gelden, zoals deze in artikel 9, eerste lid, van de richtlijn
betaaldiensten zijn opgenomen.
Onderbouwing: Van deze optie is gebruik gemaakt
vanuit een oogpunt van consumentenbescherming.
Door gebruik te maken van de optie, moet het geld dat
aan het einde van de dag bij de betaalinstelling ligt ter
uitvoering van betaaltransacties op veilige wijze worden bewaard. Het maakt daarbij niet uit of de betaalinstelling naast het verrichten van betaaldiensten, ook
nog andere werkzaamheden verricht. Consumenten
kunnen er hierdoor op vertrouwen dat hun geld altijd
onder de beschermingsvereisten valt.
3. Artikel 22, derde lid, richtlijn (implementatie in wetsvoorstel)
Inhoud: Rekening houden met regels omtrent geheimhouding in de Richtlijn nr. 2006/48/EG betreffende de
toegang tot en de uitoefening van kredietinstellingen.
Onderbouwing: In de richtlijn 2006/48/EG is een uitgebreid regime opgenomen met betrekking tot de uitwisseling van informatie en beroepsgeheim van (personen die werkzaam zijn bij) de bevoegde autoriteit (de
toezichthouders). Dit regime is opgenomen in de Wft.
Wij zien geen reden om hier in het geval van betaalinstellingen van af te wijken. Om deze reden hebben we
ervoor gekozen om gebruik te maken van de lidstaatoptie om dit regime ook op contacten met betaalinstellingen van toepassing te verklaren.
4. en 5. art. 47, derde lid, en 48, derde lid, richtlijn (implementatie in Amvb)
Inhoud: Lidstaten kunnen betaaldienstverleners verplichten om de betaler en de begunstigde eenmaal per
maand kosteloos op papier informatie te verstrekken
over individuele betalingstransacties.
Onderbouwing: We zien dat men in het algemeen
steeds vaker overstapt naar andere manieren van
bankieren. Hierdoor zal de behoefte aan afschriften
steeds verder afnemen. Echter, we zouden het niet
wenselijk vinden als banken vrij zouden zijn het verzenden van papieren afschriften af te schaffen. Immers, niet van iedereen kan worden verwacht dat men
beschikt over de vereiste middelen dan wel voldoende
kennis omtrent het gebruik van bijvoorbeeld internetbankieren om enkel op digitale wijze te worden geïnformeerd. Hier kan met name, maar niet uitsluitend,
gedacht worden aan de oudere generatie. Consumen-
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tenbescherming heeft dus de doorslag gegeven om
het zo in de concept-algemene maatregel van bestuur
op te nemen, dat de betalingsdienstverlener verplicht
is dergelijke informatie te verschaffen indien de betaaldienstgebruiker hierom verzoekt. Deze conceptalgemene maatregel van bestuur is ter consultatie gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën. De consultatietermijn is half juni afgelopen. In
het kader daarvan heeft het standpunt van de NVB dat
er geen gebruik van deze lidstaatoptie zou moeten
worden gemaakt voor wat betreft internetbankieren,
ons ook bereikt. Ik zie ook dat het met het verbeteren
van de mogelijkheden van internetbankieren afschriften wellicht niet altijd meer noodzakelijk zullen zijn. We
zullen dit punt dan ook als overweging meenemen bij
het bezien van de consultatiereacties en u tegelijkertijd
meegeven dat wij in ieder geval niet negatief tegenover een uitzondering voor internetbankieren staan.
6. art. 61, derde lid, richtlijn (implementatie in wetsvoorstel)
Inhoud: In artikel 61, derde lid, van de richtlijn betaaldiensten is een bepaling opgenomen op grond waarvan lidstaten de aansprakelijkheid van de betaler
(standaard 150 euro) in geval van verlies, diefstal of
onrechtmatig gebruik van hun betaalpas, kunnen beperken in situaties waarin de betaler geen fraude heeft
gepleegd of zijn verplichtingen opzettelijk niet is nagekomen.
Onderbouwing: In de weging van deze lidstaatoptie
heeft het consumentenbelang geprevaleerd. Echter,
omdat niet altijd alle omstandigheden van te voren in
wetgeving te vangen zijn, zou dit kunnen leiden tot onredelijke uitkomsten. Indien een gebruiker van een betaalinstrument het niet eens is met het eigen risico van
150 euro, kan deze naar de rechter gaan. Rekening
houdende met bijvoorbeeld de omstandigheden waarin het betaalinstrument is verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt, kan de rechter het eigen risico
beperken.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Titel I
In deze titel met algemene bepalingen zijn het onderwerp,
het toepassingsgebied en de definities van de richtlijn betaaldiensten opgenomen. Ten aanzien van het toepassingsgebied is in deze titel gespecificeerd op welke activiteiten de richtlijn betaaldiensten van toepassing is en wordt
tevens een aantal activiteiten aangewezen dat niet onder
de richtlijn betaaldiensten valt. Voor een inhoudelijke omschrijving van de activiteiten waar de richtlijn betaaldiensten op van toepassing is wordt in titel I overigens deels
verwezen naar de bijlage van de richtlijn waarin is aangegeven wat betaaldiensten zijn.
Wat de geografische reikwijdte van de richtlijn betaaldiensten betreft, kan worden opgemerkt dat de richtlijn een voor
de Europese Economische Ruimte (EER) relevante tekst
is. Dit betekent dat de richtlijn betaaldiensten ook in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein zal worden geïmplementeerd. Zwitserland, dat wel is aangesloten bij de Europese
Vrijhandelsassociatie, maar niet bij de EER, is daarentegen
niet verplicht de richtlijn over te nemen.
Overigens bestaat op een aantal punten onduidelijkheid
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over de uitleg van sommige begrippen en bepalingen die
met name in de artikelen 3 en 4 van de richtlijn betaaldiensten zijn opgenomen. Voor zover mogelijk zal in de artikelsgewijze toelichting enige richting worden gegeven.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de SP-fractie vragen in hoeverre de uitleg
van begrippen in de richtlijn die onduidelijk zijn, in Nederland is geschied op eenzelfde wijze als in overige lidstaten.
Ook vragen zij naar de gevolgen indien in de lidstaten verschillende interpretaties worden gehanteerd. Meer specifiek
willen zij weten of Nederlandse consumenten benadeeld
worden als gevolg van een duidelijk andere interpretatie
van een bepaalde bepaling uit de richtlijn door andere lidstaten doordat betaaldienstverleners op grond van een
vergunning uit die lidstaat in Nederland actief mogen zijn.
Voorop moet worden gesteld dat zekerheid over de uitleg
van richtlijnbepalingen alleen kan worden verkregen doordat in een procedure in één van de lidstaten prejudiciële
vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat neemt niet weg dat reeds thans bij de implementatie van de richtlijn betaaldiensten wordt geprobeerd zo
dicht mogelijk te blijven bij de bedoeling van de richtlijn, die
is af te leiden uit de overwegingen die voorafgaan aan de
richtlijn. Om te borgen dat lidstaten de richtlijn zoveel mogelijk op eenzelfde wijze uitleggen is door de Europese
Commissie een implementatiewerkgroep gestart waarin alle lidstaten participeren. In deze werkgroep kunnen lidstaten punten die bij de implementatie opkomen, aankaarten.
Daarnaast heeft de Europese Commissie het voor iedereen
die vragen heeft over de richtlijn betaaldiensten, mogelijk
gemaakt om vragen te stellen over (toepassing of interpretatie van) de artikelen in de richtlijn. De antwoorden op deze vragen kunnen als dat nodig mocht zijn ook lidstaten
nog enige richting geven. Ondanks deze begeleiding bij de
implementatie van de richtlijn betaaldiensten zou het kunnen voorkomen dat in lidstaten verschillende interpretaties
worden gehanteerd. Mocht dit in Nederland voor een probleem zorgen, dan zal op dat moment door ons worden bezien wat de meest adequate actie is om het punt op te lossen. De richtlijn betaaldiensten brengt zo een meer uniform
begrippenkader in de verschillende lidstaten voor een
dienst die nu nog niet met zoveel woorden in regelgeving is
vervat. Ook al zouden er direct na de implementatie van de
richtlijn nog wat interpretatieverschillen aanwezig zijn, dan
zal dit nauwelijks aan deze uniformerende werking van de
richtlijn af kunnen doen.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Titel II
Deze titel ziet vooral op regels omtrent markttoetreding en
het toezicht daarop. Het uitgangspunt hierbij is dat betaaldiensten niet mogen worden verleend door anderen dan
betaaldienstverleners of andere natuurlijke personen of
rechtspersonen die buiten de werkingssfeer van de richtlijn
betaaldiensten zijn gelaten. Uit de definitie van betaaldienstverleners blijkt vervolgens wie deze diensten wel
mogen verlenen: kredietinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen en een aantal andere categorieën
dienstverleners. De reden dat zowel kredietinstellingen als
elektronischgeldinstellingen deze diensten zonder verdere
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eisen mogen verlenen, is dat zij reeds beschikken over een
vergunning op basis van andere richtlijnen die zijn geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht. Alleen betaalinstellingen hebben een dergelijke vergunning nog niet.
Deze vergunning met bijbehorende voorwaarden wordt in
deze titel geïntroduceerd. Gezien de beperkte dienstverlening van een betaalinstelling, die alleen de in de Bijlage bij
de richtlijn betaaldiensten benoemde diensten mag verlenen, is er op deze instellingen een lichter regime van toepassing dan op kredietinstellingen en elektronischgeldinstellingen.
Dit regime bestaat onder meer uit regels voor de hoogte
van het aanvangskapitaal en het eigen vermogen, beschermingsvereisten voor de voor de uitvoering van betalingstransacties ontvangen middelen, en boekhoudkundige
regels. Op het moment dat een betaalinstelling in het bezit
is van een vergunning, mag deze instelling op basis hiervan betaaldiensten verlenen in de gehele Europese Unie.
Oftewel, dan beschikt de betaalinstelling over een zogenaamd Europees paspoort. Het is mogelijk een vrijstelling
te verlenen van de procedurele en inhoudelijk vergunningvereisten. Maar anders dan wanneer men in het bezit is
van een vergunning is het indien men gebruik maakt van
een vrijstelling niet toegestaan betaaldiensten te verlenen
in andere lidstaten.
Naast de vergunningen wordt in artikel 28 van de richtlijn
betaaldiensten een ander aspect van markttoetreding geregeld, te weten de vraag of een eenmaal toegelaten betaalsysteem de toelating tot zijn diensten belemmert. Hierop zijn de algemene mededingingsrechtelijke regels van
toepassing, die nader worden gespecificeerd voor betaalsystemen. Deze toegang tot betaalsystemen wordt beheerst door het onderhavige wetsvoorstel. De vraag of een
eenmaal toegelaten afwikkelonderneming de toelating tot
haar diensten belemmert, wordt beheerst door het wetsvoorstel systeemtoezicht op afwikkelondernemingen.
Zoals gezegd voorziet titel II ook in het toezicht op deze titel. Zo moeten er bevoegde autoriteiten worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van een
vergunning aan betaalinstellingen, het uitoefenen van bedrijfseconomisch toezicht op betaalinstellingen, en andere
taken waarin de titel voorziet. Vooruitlopend op de artikelsgewijze toelichting kan hier al worden aangegeven dat
hierbij zal worden aangesloten bij de systematiek van de
Wet op het financieel toezicht, waarbij de Nederlandsche
Bank (verder: DNB) verantwoordelijk is voor het prudentiële
toezicht en de Autoriteit Financiële Markten (verder: AFM)
verantwoordelijk is voor het gedragstoezicht.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen de regering te beargumenteren waarom er een lichter regime voor betaalinstellingen van toepassing kan zijn. Ook willen zij daarbij
weten of de veiligheid voor consumenten gegarandeerd
kan worden.
Op de vraag waarom er een lichter regime voor betaalinstellingen van toepassing kan zijn, kan ik antwoorden dat
betaalinstellingen meer gespecialiseerde en beperktere activiteiten ontplooien, waardoor zij onderhevig zijn aan geringere en makkelijker te volgen en te controleren risico’s
dan bijvoorbeeld kredietinstellingen. Immers, betaalinstel-
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lingen mogen bijvoorbeeld expliciet geen opvorderbare
gelden aantrekken en onder zich houden. Al het geld dat
binnenkomt voor betalingstransacties, dient in principe op
zeer korte termijn weer te worden doorbetaald.
Overigens betekent het van toepassing zijn van een lichter
regime niet dat dit regime geen waarde heeft. Er worden
wel degelijk goede eisen gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld de solvabiliteit van de betaalinstelling, de bescherming van de ontvangen geldmiddelen, goed bestuur van de
instelling en vele andere aspecten. Zo dienen betaalinstellingen de gelden die zij hebben ontvangen voor betalingstransacties op een zodanige wijze veilig te stellen dat hier
geen aanspraak op kan worden gemaakt door anderen dan
de rechthebbenden in geval van een faillissement.
De positie van de consument wordt met deze richtlijn dus
absoluut versterkt, zeker ten opzichte van de huidige situatie waarin nog niets is geregeld voor betaaldiensten en betaalinstellingen. Een garantie kan echter nooit worden afgegeven en de consument blijft naast alle beschermingsmaatregelen ook nog een eigen verantwoordelijkheid houden als men gebruikmaakt van welke dienst dan ook.
De leden van de PvdA-fractie zouden graag vernemen welke geldtransactiekantoren in Nederland een vergunning
nodig hebben. Tevens vragen deze leden of er nog andere
instellingen te omschrijven zijn die nu nog niet gereguleerd
zijn, maar die straks wel een vergunning nodig hebben.
In de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel wordt opgemerkt dat naar verwachting twaalf van
de vijftien zelfstandige geldtransactiekantoren met statutaire zetel in Nederland een - door DNB verleende - vergunning voor het verlenen van betaaldiensten in de zin van de
richtlijn betaaldiensten nodig zullen hebben.112 DNB zal in
een door haar beheerd register opnemen de namen - en
andere relevante gegevens - van de betaaldienstverleners
waaraan zij daadwerkelijk een vergunning voor het verlenen van betaaldiensten heeft verleend. Ook zal zichtbaar
worden welke geldtransactiekantoren, die onder het regime
van de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) nog
over een zelfstandige Wgt-registratie beschikken, onder het
regime van de richtlijn betaaldiensten als (betaaldienst)agent zullen optreden. Het hiervoor bedoelde register zal toegankelijk zijn via de website van DNB.
Verder vragen de leden van de SP-fractie zich af hoe er effectief toezicht gehouden kan worden als op voorhand niet
duidelijk is op welke instellingen toezicht gehouden moet
worden.
De instellingen die onder de reikwijdte van de richtlijn betaaldiensten vallen, zullen worden ingeschreven in een register. Ook als de betaalinstelling in aanmerking komt voor
een vrijstelling, is het de bedoeling dat hij zich laat registreren. Deze registratie helpt zowel toezichthouders als consumenten om zicht te houden op de markt.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Titel III
De derde titel van de richtlijn betaaldiensten beoogt de
transparantie van aan betaaldiensten verbonden voorwaarden te vergroten en informatievereisten te regelen. Daartoe
112

Kamerstuk 31.892, nr. 3, p. 8.
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worden onder meer regels voor de informatievoorziening
aan betaaldienstgebruikers en aan betalingsbegunstigden
geïntroduceerd. De harmonisatie van de regels voor informatievoorziening moet verzekeren dat de informatie die betaaldienst-gebruikers in de landen van de Europese Unie
ontvangen aan dezelfde standaarden voldoen.
De richtlijn betaaldiensten maakt onderscheid tussen informatievereisten met betrekking tot eenmalige betalingstransacties en informatievereisten voor raamovereenkomsten voor betaaldiensten. Regels die voor zowel eenmalige
betalingstransacties als voor raamovereenkomsten voor
betaaldiensten gelden hebben betrekking op kosten voor
informatie, de mogelijkheid af te wijken van informatievereisten voor de betaling van kleine bedragen en elektronisch
geld, valuta en valutawissel en informatie over extra kosten
of kortingen.
Voor eenmalige betalingstransacties gelden minder informatievereisten dan voor raamovereenkomsten voor betaaldiensten. De regels voor eenmalige betalingstransacties
zien op de algemene voorlichting die een betaaldienstverlener aan een betaaldienstgebruiker moet verstrekken
voordat deze laatste aan een contract of een aanbod is gebonden, en de wijze waarop dit moet gebeuren, en op de
informatie die onmiddellijk na ontvangst van een betaalopdracht of uitvoering van een opdracht verstrekt dient te
worden.
De regels die gelden voordat een betaaldienstgebruiker
aan een contract of een aanbod betreffende een eenmalige
betaaltransactie is gebonden, hebben betrekking op onder
meer de verplichting voor een betaaldienstverlener gedetailleerde informatie of een unieke identificator te verstrekken en op de verplichting informatie te verstrekken over de
maximale uitvoeringstermijn, kosten die verschuldigd zijn
en, indien van toepassing, de feitelijke of referentiewisselkoers.
De regels die gelden voor informatieverstrekking aan een
betaler of aan een betalingsbegunstigde onmiddellijk na
ontvangst van een eenmalige betaalopdracht of de uitvoering daarvan hebben onder meer betrekking op een referentie aan de hand waarvan een betaler respectievelijk een
betalingsbegunstigde kan uitmaken om welke betalingstransactie het gaat, het bedrag van de betalingstransactie
in de valuta die in de betaalopdracht gebruikt is, de verschuldigde kosten en een uitsplitsing daarvan, de gehanteerde wisselkoers en het bedrag van de betalingstransactie en de datum van ontvangst van de betalingsopdracht
respectievelijk de valutadatum van de creditering.
Voor betalingstransacties die onder een raamovereenkomst voor betaaldiensten vallen gelden aanvullende verplichtingen voor het verstrekken van informatie en voorwaarden aan een betaaldienstgebruiker voordat deze door
een contract of aanbod gebonden is. De betaaldienstverlener dient informatie te verstrekken over onder andere de
naam en het adres van een betaaldienstverlener en de relevante toezichthouder, het gebruik en de voornaamste
kenmerken van de betaaldienst, de kosten, de rentevoet en
wisselkoers, de communicatie tussen betaaldienstverlener
en betaaldienstgebruiker, aansprakelijkheid en veiligheidsmaatregelen, wijziging en beëindiging van het raamovereenkomst voor betaaldiensten en mogelijke rechtsmiddelen. Daarnaast gelden bepalingen voor het wijzigen van
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voorwaarden in het raamovereenkomst voor betaaldiensten, opzegging en de informatie die verstrekt dient te worden voor en na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie aan de betaler en aan de begunstigde.
Titel IV
In deze titel zijn de rechten en plichten neergelegd ter zake
van het verlenen en gebruiken van betaaldiensten. Het betreffen uitvoeringsregels die in acht moeten worden genomen door de betrokkenen bij een betalingstransactie. Deze
regels zijn met name gericht tot de betaaldienstverleners,
maar bevatten ook enkele verplichtingen ten aanzien van
betaaldienstgebruikers.
Na een hoofdstuk met algemene bepalingen, volgen in
hoofdstuk 2 bepalingen waarin met name verplichtingen
zijn opgenomen die betrekking hebben op de periode die
vooraf gaat aan de daadwerkelijke uitvoering van een specifieke betalingstransactie. Hierin is onder andere een van
de hoofdnormen voor het verlenen van betaaldiensten
neergelegd, namelijk het vereiste van instemming van de
betaler voor een betalingstransactie kan worden uitgevoerd. Voorts worden er in dit hoofdstuk regels gesteld ter
zake van het gebruik en de uitgifte van een betaalinstrument en de gevolgen indien de regels die in acht moeten
worden genomen voorafgaand aan de uitvoering van een
betalingstransactie niet worden nageleefd. In hoofdstuk 3
van deze titel worden regels gesteld ter zake van de daadwerkelijke uitvoering van een betalingstransactie. Het betreffen regels ter zake van de termijnen waarbinnen een
betalingstransactie moet zijn uitgevoerd, maar ook regels
ter zake van het overmaken van bedragen. Daarnaast bevat hoofdstuk 3 regels betreffende de mogelijkheden om
een betaalopdracht te weigeren of om een betaalopdracht
te herroepen indien de betaalopdracht al is gegeven en de
betalingstransactie in principe zou kunnen worden uitgevoerd.
In de artikelen 30, tweede lid, en 51, derde lid, van de richtlijn betaaldiensten is de mogelijkheid voor lidstaten opgenomen om te bepalen dat de artikelen uit de Titels III en IV
op dezelfde wijze op micro-ondernemingen worden toegepast als op consumenten. Van deze mogelijkheid is om
verschillende redenen in dit voorstel geen gebruik gemaakt.
Zo zouden de consequenties voor het zakelijk (automatisch) incassoverkeer groot zijn. Een element dat hierbij in
het oog springt is de storneringstermijn van acht weken die
is opgenomen in de richtlijn betaaldiensten voor consumenten. Momenteel worden op de zakelijke markt verschillende
storneringstermijnen gehanteerd om aan de behoeften van
de praktijk te voldoen. Een termijn van acht weken is op
deze markt zeer lang. Het van toepassing verklaren van
deze storneringstermijn op micro-ondernemingen zou gezien de onzekerheid die hierdoor omtrent betalingen kan
bestaan, een aanzienlijke impact hebben op bedrijfsprocessen.
Een andere belangrijke reden voor het niet gebruikmaken
van de optie voor micro-ondernemingen is de extra administratieve lasten die dit met zich zou brengen voor betaaldienstverleners naast de administratieve lasten waar de betaaldienstverleners al mee worden geconfronteerd als gevolg van de implementatie van de richtlijn betaaldiensten.
Daarnaast is tot op heden de bescherming van micro-
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ondernemingen verder ook niet doorgevoerd in de rest van
de Wet op het financieel toezicht. Het kernbegrip in de Wet
op het financieel toezicht is de consument. Ook in het burgerlijk wetboek is het begrip consument vaak het uitgangspunt. Te denken valt aan de bepalingen ten aanzien van
consumentenkoop in Boek 7 van het BW.
Een laatste reden om de bepalingen uit de Titels III en IV
niet van toepassing te verklaren op het verlenen van betaaldiensten aan micro-ondernemingen is de praktische
werkbaarheid van het begrip micro-ondernemingen. Een
bedrijf is een micro-onderneming indien het bedrijf maximaal 10 werknemers in dienst heeft. Afgezien van de vraag
of een onderneming met 11 of 12 medewerkers dermate
professioneler is dan een micro-onderneming dat zij geen
extra bescherming behoeft ten opzichte van betaaldienstverleners, is het voor betaaldienstverleners lastig te achterhalen of een bedrijf een micro-onderneming is. Bovendien
kan dit in de loop van een gegeven periode ook veranderen. Een voorbeeld is een bedrijf dat als gevolg van het in
dienst nemen van seizoenswerkers een korte periode geen
micro-onderneming is. Voor betaaldienstverleners zou dit
betekenen dat zij in hun zakelijke betalingsverkeer met
twee contracten moeten werken en dat zij continu verantwoordelijk zouden zijn om bij te houden wanneer een bedrijf te kwalificeren valt als micro-onderneming en derhalve
een ander contract met verdergaande bescherming behoeft. Dit zou eveneens veel administratieve lasten met
zich brengen.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie zouden graag horen hoe met
micro-ondernemingen wordt omgegaan in het kader van de
implementatie van de richtlijn betaaldiensten. De leden van
de SP-fractie vragen of per artikel kan worden aangegeven
waarom dit niet van toepassing verklaard kan worden op
micro-ondernemingen.
Zoals in de Memorie van Toelichting is aangegeven, acht ik
het niet opportuun om micro-ondernemingen voor wat betreft de toepassing van de bepalingen uit de Richtlijn betaaldiensten gelijk te stellen met consumenten. Overigens
is het zo dat de artikelen die van toepassing zijn op de relatie met consumenten in beginsel ook van toepassing zijn op
relaties met andere klanten. In deze laatste relaties betreft
het dan echter regelend recht. Dit betekent dat de contractspartijen van dit recht kunnen afwijken bij overeenkomst. In reactie op de vraag van de leden van de SPfractie wil ik graag benadrukken dat hier een belangenafweging speelt. Het is voor vrijwel alle artikelen uit titel III
van de richtlijn op zichzelf mogelijk om deze ook verplicht
voor micro-ondernemingen te laten gelden. Hier is uiteindelijk niet voor gekozen. Zwaarwegende argumenten daarvoor zijn dat een storneringstermijn van acht weken op de
zakelijke markt als zeer lang wordt beschouwd. Verder zou
het betaaldienstverleners een grote extra administratieve
last opleggen als zij voortdurend moeten monitoren of bestaande klanten nog voldoen aan de criteria om te kunnen
worden aangemerkt als micro-onderneming. Ten slotte kan
worden opgemerkt dat van een onderneming, ook al is het
een micro-onderneming, meer inzicht en vaardigheden
mogen worden verwacht dan van een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
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In de Nederlandse wetgeving wordt daarom in het algemeen de consumentenbescherming niet ook tot microondernemingen uitgebreid.
Kamerstuk 31 892, nr. 12113
In het debat is door het lid Irrgang aangegeven dat hij
graag expliciet een reactie zou willen ontvangen op de
vraag of het mogelijk is om een gedeelte van de richtlijn
verplicht van toepassing te laten zijn op microondernemingen. Gelet op de artikelen 30, tweede lid, en 51, derde lid,
van de richtlijn betaaldiensten is inderdaad de mogelijkheid
voor lidstaten opgenomen om te bepalen dat Titel III of Titel
IV op dezelfde wijze op micro-ondernemingen zouden moeten worden toegepast als op consumenten. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte uit een titel, dus bijvoorbeeld
een of enkele artikelen, van toepassing te verklaren.
Van de mogelijkheid om Titel III of Titel IV op dezelfde wijze
van toepassing te laten zijn op micro-ondernemingen als op
consumenten is door ons om verschillende redenen geen
gebruik gemaakt.
Allereerst zouden de consequenties voor het zakelijk (automatisch) incassoverkeer groot zijn. Een element dat hierbij in het oog springt is de storneringstermijn van acht weken die is opgenomen in de richtlijn betaaldiensten voor
consumenten. Deze is bedoeld om consumenten extra te
beschermen, zodat zij een periode van 8 weken tot hun beschikking hebben om een betaalopdracht terug te draaien.
Momenteel worden op de zakelijke markt verschillende
storneringstermijnen gehanteerd om aan de behoeften van
de praktijk te voldoen. Een termijn van acht weken is op
deze markt zeer lang. Het van toepassing verklaren van
deze storneringstermijn op micro-ondernemingen zou gezien de onzekerheid die hierdoor omtrent betalingen kan
bestaan, een aanzienlijke impact hebben op bedrijfsprocessen.
Daarnaast is tot op heden de bescherming van microondernemingen verder ook niet doorgevoerd in de rest van
de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het kernbegrip in
de Wft is de consument. Ook in het Burgerlijk Wetboek
(BW) is het begrip consument vaak het uitgangspunt. Te
denken valt aan de bepalingen ten aanzien van consumentenkoop in Boek 7 van het BW.
Tevens zijn de bepalingen uit de Titels III en IV niet van
toepassing verklaard op het verlenen van betaaldiensten
aan micro-ondernemingen wegens de praktische werkbaarheid van het begrip micro-ondernemingen. Terecht
heeft het lid Irrgang opgemerkt dat het voor toepassing van
de richtlijn relevant is of een bedrijf bij het aangaan van het
contract een micro-onderneming was. Een bedrijf is een
micro-onderneming indien het bedrijf onder andere minder
dan 10 werknemers in dienst heeft. Afgezien van de vraag
of een onderneming met 11 of 12 medewerkers dermate
professioneler is dan een micro-onderneming dat zij geen
extra bescherming behoeft ten opzichte van betaaldienstverleners, is het voor betaaldienstverleners lastig te achterhalen of een bedrijf een micro-onderneming is.
Verder kan een micro-onderneming in de loop van haar bestaan zo groot worden, dat er feitelijk niet meer sprake is
113

Brief van de Minister in reactie op twee (later verworpen)
amendementen van de SP.
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van een micro-onderneming in de zin van artikel 1 en artikel 2, leden 1 en 3, van de bijlage bij Aanbeveling
2003/36/EG.
Het zou in onze optiek onevenwichtig zijn als een dergelijke
onderneming op dat moment nog wel gebruik kan blijven
maken van contractsvoorwaarden die zijn afgesloten op
een moment dat de onderneming nog een echte microonderneming was. Ook voor wederpartijen van een dergelijke onderneming kan dit onzekerheid met zich meebrengen, bijvoorbeeld over de toepasselijke storneringstermijn.
Voor wederpartijen is het immers moeilijk te achterhalen
wat de contractsvoorwaarden zijn van het contract dat een
onderneming met zijn betaaldienstverlener heeft gesloten.
In het vervolg hierop is er nog een laatste, zeker niet onbelangrijke, reden voor het niet gebruikmaken van de optie
voor micro-ondernemingen. Dit zijn de extra nalevingskosten die dit met zich zou brengen voor betaaldienstverleners, naast de nalevingskosten waar de betaaldienstverleners al mee worden geconfronteerd als gevolg van de implementatie van de richtlijn betaaldiensten.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Titel V
In de artikelen 84 en 85 is de zogenaamde comitologieprocedure opgenomen voor een beperkt aantal onderwerpen,
te weten het wijzigen van:
a. de bijlage bij de richtlijn, oftewel de definitie van betaaldiensten,
b. de definitie van micro-onderneming, en
c. de in de artikelen 26, eerste lid, en 61, eerste lid, van
de richtlijn betaaldiensten gespecificeerde bedragen.
Titel VI
Afgezien van het wijzigen van een aantal andere richtlijnen
en een aantal procedurele onderwerpen, zoals evaluatie en
inwerkingtreding, wordt in artikel 88 voorzien in het overgangsrecht. […]
De implementatiedatum van de richtlijn betaaldiensten is 1
november 2009. De inwerkingtreding is dan ook voorzien
op deze datum.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen zich af wat de implementatietermijn is van het wetsvoorstel. En wat naar schatting de tijdsperiode is die betaaldienstverleners nodig hebben om IT-systemen en relevante procedures aan te passen. Zij vragen zich tevens af hoe de toezichthouders ermee omgaan als betaaldienstverleners nog niet tijdig alles
geregeld hebben. Komt er een overgangstermijn?
In antwoord op de bovenstaande vragen van de CDAfractie kan ik mededelen dat de Richtlijn betaaldiensten op
uiterlijk 1 november 2009 in werking dient te treden, zoals
is vermeld in het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting. Veel betaaldienstverleners hebben de voorbereidingen
op de inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel voortvarend opgepakt. Niet uit te sluiten is echter dat niet alle
betaaldienstverleners op 1 november 2009 volledig voldoen
aan de in het wetsvoorstel gestelde eisen. Deze betaaldienstverleners dienen in overleg te treden met de desbetreffende toezichthouder. Aangezien de richtlijn slechts
voorziet in beperkt overgangsrecht, dat met name betrek-
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king heeft op de markttoegang, zal er geen additionele
overgangstermijn kunnen worden gesteld.
Handelingen TK 24 juni 2009, p. 7895-7904
Mevrouw Blanksma merkt terecht op dat 1 november snel
dichterbij komt en vraagt of het niet te gehaast gaat. Die
datum, die implementatietermijn, is ons meegegeven door
Europa. Wij hebben het voorstel in maart jongstleden al ingediend bij de Tweede Kamer. De sector weet dus al van
maart tot november, zo’n zeven of acht maanden, hoe het
gaat lopen. Is het dan niet te snel voor dienstverleners en
zou de toezichthouder geen overgangstermijnen moeten
invoeren? Wij krijgen niet de indruk dat dit nodig is. De
richtlijn zelf laat ook niet de ruimte voor het invoeren van
een formele overgangstermijn. De ruimte die er wel is en
die wij ook zullen benutten, is dat de toezichthouders in
overleg met ons hebben aangegeven dat zij in redelijkheid
zullen beoordelen hoe wordt omgegaan met betaaldienstverleners die nog niet volledig aan de gestelde eisen voldoen. Die figuur kennen wij al van de invoering van andere
richtlijnen, waarbij die in het algemeen goed heeft gewerkt.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Toezicht
Het toezicht op de bepalingen ter uitvoering van de richtlijn
betaaldiensten zal worden uitgeoefend door zowel DNB, de
AFM als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
Met het opnemen van een deel van de richtlijn betaaldiensten in de Wet op het financieel toezicht, wordt het toezichtsregime van deze wet van toepassing, waarbij DNB
het zogenaamde prudentiële toezicht uitoefent en de AFM
het zogenaamde gedragstoezicht (zie de artikelen 1:24 en
1:25 van de Wft). Echter, op de bepalingen die worden opgenomen in het burgerlijk wetboek zal ook toezicht moeten
worden uitgeoefend volgens de richtlijn betaaldiensten.
Door middel van het opnemen van het voorgestelde artikel
4:25b kan de AFM dit toezicht uitoefenen.
Verder is er een artikel uit de richtlijn betaaldiensten dat
zich wat karakter betreft onderscheidt van de rest van de
artikelen. Dit betreft artikel 28 (het voorgestelde artikel 5:88
van de Wft), dat een duidelijk mededingingsrechtelijk karakter heeft. Vanwege de expertise die de NMa op terrein
heeft, is besloten de NMa het toezicht dan ook te laten uitoefenen op dit bewuste artikel. Gezien de kennis die bestaat bij DNB en de AFM op het specifieke terrein van de
financiële sector, wordt deze toezichthouders wel de mogelijkheid gegeven hun zienswijze naar voren te brengen
voordat de NMa een besluit neemt om de afstemming tussen beide werelden zo goed mogelijk te laten verlopen.
Overigens laten de bevoegdheden die DNB met dit wetsvoorstel krijgt de taken met betrekking tot het toezicht op
betalingssystemen, dat overeenkomstig artikel 105, tweede
lid, van het EG-Verdrag een taak is die door het Europees
Stelsel van Centrale Banken moet worden uitgevoerd, onverlet. Ook de andere betrokken toezichthouders zullen bij
de uitvoering van hun taak rekening houden met dit toezicht op betalingssystemen. In de overwegingen bij de
richtlijn betaaldiensten is dit verwoord in overweging 14:
«Voorts dienen de taken van de bevoegde autoriteiten het
toezicht op betalingssystemen onverlet te laten, dat overeenkomstig artikel 105, lid 2, vierde streepje, van het Ver-
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drag een taak is die door het Europees Stelsel van centrale
banken moet worden uitgevoerd».
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen of de nieuwe taken die
de Nederlandsche Bank in het kader van het wetsvoorstel
krijgt mogelijk kunnen conflicteren met taken die de Nederlandsche Bank heeft vanuit het Europees Stelsel voor Centrale banken.
De Europese Centrale Bank is nauw betrokken geweest bij
het opstellen van de richtlijn, evenals de Nederlandsche
Bank zelf. Om duidelijkheid te scheppen over de verhouding van de taken die voortvloeien uit deze richtlijnimplementatie en de taken die aan het Europees Stelsel van
Centrale Banken zijn toebedeeld, is het volgende opgenomen in de overwegingen bij de richtlijn (overweging 14):
‘Voorts dienen de taken van de bevoegde autoriteiten het
toezicht op betalingssystemen onverlet te laten, dat overeenkomstig artikel 105, lid 2, vierde streepje, van het Verdrag een taak is die door het Europees Stelsel van centrale
banken moet worden uitgevoerd.’ De taak waar naar wordt
verwezen is het bevorderen van een goede werking van
het betalingsverkeer. Dit stemt geheel overeen met het
doel van de richtlijn. Ik zie aldus geen mogelijke conflicten
tussen beide taken.
De leden van de CDA-fractie hebben nog twee additionele
vragen gesteld. De eerste vraag stelt aan de orde in hoeverre artikel 521 impliceert dat een buitenlander met een
Nederlandse Chipknip niet dezelfde voorwaarden krijgt als
een Nederlander met eenzelfde Chipknip. Artikel 7:521 impliceert dit niet. Zowel de buitenlander als de Nederlander
is aan de voorwaarden voor de Nederlandse Chipknip gebonden, voor zover de betalingstransactie, in Nederland
plaatsvindt en in Nederland wordt geëffectueerd. De betreffende Nederlandse voorwaarden zijn niet van toepassing,
wanneer de Chipknip buiten Nederland zou worden gebruikt of de betalingstransactie grensoverschrijdend zou
zijn.
De tweede vraag betreft het geval van een betaling door
middel van een creditcard. In de memorie van toelichting bij
artikel 537, eerste lid, staat dat een dergelijke betalingswijze zelf geen betalingstransactie oplevert. Dit moet als volgt
worden begrepen. Het enkele feit dat de betaling door de
creditcard gebruiker aan de leverancier plaatsvindt door
middel van zijn creditcard, brengt nog niet mee dat sprake
is van een betalingstransactie. Blijkens artikel 7:514 onder
k is daarvoor nodig dat een verschuiving van geldmiddelen
plaats vindt ingevolge een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling. Deze zal bestaan in een betalingsopdracht aan zijn betaaldienstverlener overeenkomstig
artikel 7:514 onder h. Onderscheiden moet dus worden
tussen de kaarttransactie tussen de kaarthouder en de leverancier en de uitvoering van die transactie door de daarvoor nodige betalingstransacties, die plaatsvinden ingevolge betalingsopdrachten aan de betaaldienstverleners van
de bij de afwikkeling betrokken partijen. In de praktijk zijn
dat vaak vier partijen, te weten de kaarthouder, de uitgevende instelling, de z.g. “acquirer”, die als tussenschakel
functioneert, en de leverancier, maar het kunnen ook drie
partijen zijn, omdat geen “acquirer” is ingeschakeld. De
kaarthouder zal te zijner tijd het bedrag dat hij aan de leve-
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rancier verschuldigd was, door een betalingsopdracht aan
zijn betaaldienstverlener moeten overmaken, wat een betalingstransactie oplevert. Ook zal de “acquirer” het aan de
leverancier verschuldigde bedrag door middel van een betalingstransactie moeten overmaken naar de rekening van
de leverancier. Ook indien de uitgevende instelling de creditcardbetaling afwikkelt met gebruik van een betaalrekening op naam van de betrokkenen, vindt de daadwerkelijke
betalingstransactie op een later moment plaats dan de
kaarttransactie.
Hoe de afwikkeling tussen uitgevende instelling, acquirer
en leverancier precies plaats vindt hangt overigens af van
het “card scheme”, d.w.z. de wijze waarop het creditcard
systeem is georganiseerd. Daarop hoeft hier niet te worden
ingegaan. Wel is hier van belang, dat de artikelen 7:537 en
538 uitsluitend zien op de betalingstransacties waartoe deze afwikkeling leidt. Dat is ook het geval wanneer gebruik
wordt gemaakt van een debetcard, verbonden aan de betaalrekening, wat tot gevolg heeft dat de kaarttransactie tegelijkertijd leidt tot een betalingsopdracht en dus tot een betalingstransactie.
Opmerking verdient hierbij nog dat de in de artikelen 7:537
en 538 bedoelde termijnen beginnen te lopen vanaf ontvangst van de betaalopdracht. In het geval van artikel
7:537 lid 3 loopt de termijn vanaf het moment dat de door
de begunstigde geïnitieerde betaalopdracht door de betaaldienstverlener van de betaler wordt ontvangen. Men zie
over het tijdstip van ontvangst van een betaalopdracht ook
artikel 7:532.
De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre er een risico wordt gelopen van een toezichtvacuüm, nu er in totaal
drie toezichthouders betrokken zijn bij het toezicht op de
verlening van betaaldiensten.
Graag wil ik vooropstellen dat de drie betrokken toezichthouders zeer goed zijn berekend op hun taak. Dat een
goede samenwerking tussen de drie betrokken toezichthouders noodzakelijk is, kan ik alleen maar onderschrijven.
Deze samenwerking wordt ondersteund door het opnemen
van samenwerkingsbepalingen in de Wft. Overigens zijn de
ervaringen met de samenwerking tussen de Nederlandsche
Bank en de Autoriteit Financiële Markten in het kader van
het toezicht op de Wft goed. Tevens zijn de drie toezichthouders al enige tijd geleden in overleg getreden over het
toezicht op onderhavig wetsvoorstel. Gelet op het vorenstaande, acht ik een toezichtvacuüm niet reëel.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Gevolgen voor het bedrijfsleven
1. Inleiding
In deze paragraaf worden de nalevingskosten weergegeven als gevolg van de implementatie van de richtlijn betaaldiensten in dit voorstel en in lagere wetgeving. De nalevingskosten kunnen uitgesplitst worden in administratieve
lasten en overige nalevingskosten. Onder administratieve
lasten worden verstaan de kosten die het bedrijfsleven
moet maken om te voldoen aan informatieverplichtingen
aan de overheid voortvloeiend uit wet-en regelgeving. De
overige nalevingskosten bestaan uit andere kosten die het
bedrijfsleven moet maken om aan de inhoudelijke verplichtingen te voldoen die wet-en regelgeving stellen. Hierbij kan
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bijvoorbeeld worden gedacht aan informatieverplichtingen
aan consumenten.
Overigens is er alleen in enkele gevallen gebruik gemaakt
van lidstaatopties die de richtlijn betaaldiensten biedt en
worden geen regels gesteld die verder gaan dan de richtlijn
toestaat. Hiermee is aldus geen sprake van een zogenaamde nationale kop op de richtlijn.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen of er aan het MKB garanties worden geboden om kostenstijgingen en systeemherzieningen op korte termijn tegen te gaan.
Onduidelijk is op welke kosten en systeemherzieningen de
vraag van de PvdA-fractie doelt, maar in het algemeen kan
ik opmerken dat de Richtlijn betaaldiensten en daarmee
onderhavig wetsvoorstel slechts enkele regels bevatten
omtrent kosten die in rekening mogen worden gebracht
door betaaldienstverleners. Dit kan bijvoorbeeld als in het
raamcontract is overeengekomen dat kosten in rekening
mogen worden gebracht voor het herroepen van een betalingsopdracht of een kennisgeving betreffende de weigering
van een betalingsopdracht. In veel in de richtlijn opgenomen gevallen waarin kosten kunnen worden gerekend, is
de beperking opgenomen dat deze kosten passend en in
lijn met de kosten die de betaaldienstaanbieder feitelijk
heeft gemaakt dienen te zijn.
2. Markttoegang
De nalevingskosten die uit titel II van de richtlijn betaaldiensten voortvloeien, hebben betrekking op betaalinstellingen.
Het bepalen van het aantal betaalinstellingen kan enkel op
basis van een schatting geschieden. In elk geval zullen
geldtransactiekantoren, met uitzondering van geldwisselkantoren, aan het regime van deze wet onderworpen worden. De verwachting is dat twaalf van de vijftien zelfstandige geldtransactiekantoren in Nederland een vergunning
nodig zullen hebben om betaaldiensten te kunnen verlenen. De statutaire zetel van de andere drie zelfstandige
geldtransactiekantoren bevindt zich niet in Nederland. Verder zijn er nog elf geldtransactiekantoren, die niet zelfstandig geld transfereren en die op grond van deze wet als
agenten aangemerkt zouden kunnen worden. Voor deze elf
agenten is de vergunning facultatief, aangezien ze op
grond van de vergunning van de betaalinstelling geldtransfers kunnen verrichten.
Naast de genoemde geldtransactiekantoren zullen bepaalde instellingen aan het regime van deze wet onderworpen
worden die naar huidig recht niet gereguleerd zijn. Gezien
de ontransparante ontwikkelingen van de markt, is het niet
precies vast te stellen hoeveel instellingen onder de definitie betaalinstellingen zullen vallen. Naar huidig inzicht zal
het totale aantal betaalinstellingen dat onder vergunningplicht valt, inclusief de twaalf bovengenoemde geldtransactiekantoren, tussen de vijftien en vijfendertig bedragen.
2.1 Vergunningaanvraag
De vergunning dient eenmaal te worden aangevraagd door
betaalinstellingen. Naar schatting zullen de eenmalige overige nalevingskosten als gevolg van leges tussen € 46 500
(15 betaalinstellingen * € 3 100 per vergunningaanvraag)
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en € 108 500 (35 betaalinstellingen * € 3 100 per vergunningaanvraag) bedragen. De hoogte van deze leges ligt in
de lijn van de kosten die bij de geldtransactiekantoren in
rekening gebracht worden voor de registerinschrijving op
grond van de Wet inzake de geldtransactiekantoren. Het is
echter denkbaar dat de registratie van een geldtransactiekantoor tegen eventuele extra kosten kan worden omgezet
in een vergunning voor betaalinstellingen, hetgeen tot een
verlaging van de bovengenoemde eenmalige overige nalevingskosten zal leiden.
De regels met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag
wordt ingediend, zullen op het niveau van een algemeen
maatregel van bestuur (verder: AMvB) worden gesteld. De
eenmalige administratieve lasten als gevolg van het verstrekken van informatie teneinde een vergunning te verkrijgen alsmede het verzamelen en bewaren van deze gegevens, zullen naar schatting tussen € 27 000 (15 betaalinstellingen * 40 manuren * € 45) en € 63 000 (35 betaalinstellingen * 40 manuren * € 45) bedragen. Deze schatting
is op grond van de informatie van de marktpartijen tot stand
gekomen.
De totale eenmalige overige nalevingskosten als gevolg
van de vergunningaanvraag bedragen tussen € 46 500 en
€ 108 500 en de eenmalige administratieve lasten tussen
€ 27 000 en € 63 000.
2.2 Melding wijzigingen
Daarnaast zijn er structurele administratieve lasten die
voortvloeien uit artikel 3:29 lid 1 Wft. Deze structurele administratieve lasten zijn afhankelijk van de dynamiek in
voornoemde wijzigingen. Deze administratieve lasten zullen naar schatting tussen € 6 750 (15 betaalinstellingen *10
manuren * € 45* frequentie wijziging 1) en € 15 750 (35
betaalinstellingen *10 manuren * € 45* frequentie wijziging
1) bedragen. Deze schatting is op grond van informatie van
marktpartijen tot stand gekomen.
2.3 Bedrijfsvoering
Aan betaalinstellingen die onder de nieuwe vergunningplicht zullen vallen, worden regels gesteld inzake een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Deze regels zullen nader worden uitgewerkt in een besluit. Voor de geldtransactiekantoren, die als betaalinstellingen zijn aan te merken,
betekent dit dat de huidige gedetailleerde regels in de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wgt
worden vervangen door een principle based regeling. Naar
verwachting zal de codificatie van de regels omtrent goed
bestuur en interne controle, waaronder de administratieve
en boekhoudkundige organisatie en de procedures voor risicobeheer voor de geldtransactiekantoren niet tot significante mutaties in de nalevingskosten leiden, aangezien deze informatie reeds wordt verzameld en/of bewaard in het
licht van de Wet inzake de geldtransactiekantoren. Voor
overige betaalinstellingen die naar huidig recht niet gereguleerd zijn, zijn de organisatorische eisen nieuw, voor zover
ze niet de gebruikelijke bedrijfsvoering betreffen. De hoogte
van deze eenmalige overige nalevingskosten hangt samen
met de grootte van de instelling en is om die reden uiterst
moeilijk in te schatten.
Daarnaast zijn er eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en
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deskundigheid van de bestuurders, de managers en waar
dienstig, de personen die belast zijn met het beheer van de
betalingsdienstactiviteiten van de betaalinstelling. Deze regels zullen nader worden uitgewerkt op het niveau van een
AMvB. Voor geldtransactiekantoren gelden de eisen gesteld aan de betrouwbaarheid reeds op grond van de Wet
inzake de geldtransactiekantoren. Echter, de vereiste deskundigheid is niet in deze wet opgenomen. Voor betaalinstellingen die naar huidig recht niet gereguleerd zijn, is zowel het betrouwbaarheidsvereiste als het deskundigheidsvereiste nieuw.
Voor betaalinstellingen, niet zijnde geldtransactiekantoren,
zal het betrouwbaarheidsvereiste tot structurele overige nalevingskosten leiden. De hoogte van deze kosten bij een
instelling zal afhangen van het aantal personen dat aan het
betrouwbaarheidsvereiste zal moeten voldoen. Naar schatting zullen de kosten per persoon ten hoogste € 568 (8
manuren * € 71) bedragen. Het deskundigheidsvereiste
houdt training en voorlichting in van het personeel. De
structurele overige nalevingskosten voor betaalinstellingen
als gevolg van het betrouwbaarheids-en deskundigheidsvereiste, met inachtneming van personeelswisselingen, zullen afhangen van de grootte van de instellingen en zijn
daarom uiterst moeilijk in te schatten.
2.4 Doorlopende toezichtkosten
De doorlopende toezichtkosten voor het prudentiële toezicht zullen door DNB bij betaalinstellingen in rekening gebracht worden. Voor de betaalinstellingen, niet zijnde de
geldtransactiekantoren, zullen de structurele overige nalevingskosten als gevolg van toezichtkosten naar verwachting in de lijn liggen van de toezichtkosten voor geldtransactiekantoren op grond van de Wet inzake de geldtransactiekantoren. De mediaan van deze geldtransactiekantoren
lag in 2007 op € 9 570. Voor betaalinstellingen, niet zijnde
geldtransactiekantoren, zullen de structurele overige nalevingskosten als gevolg van het prudentiële toezicht naar
verwachting tussen € 143 550 (15 betaalinstellingen * € 9
570) en € 334 950 (35 betaalinstellingen * € 9 570) bedragen.
3. Informatieverplichtingen en de rechten en plichten
In titels III en IV van de richtlijn betaaldiensten worden regels gesteld aan het verlenen van betaaldiensten voor wat
betreft de informatieverplichtingen en de rechten en plichten van betaaldienstverleners en -gebruikers. Voor kredietinstellingen en betaalinstellingen zullen de verplichtingen
uit deze titels leiden tot eenmalige en structurele overige
nalevingskosten. Voor geldtransactiekantoren geldt dat deze overige nalevingskosten niet toenemen ten opzichte van
de kosten als gevolg van de Wet inzake de geldtransactiekantoren voor het verrichten van geldtransfers.
3.1 Informatieverplichtingen aan derden
De verplichting tot informatieverstrekking aan de cliënt zowel vooraf, tijdens als na de uitvoering van de betalingstransactie, zal tot structurele overige nalevingskosten leiden. Dit onderwerp zal nader worden uitgewerkt op het niveau van een AMvB.
De structurele overige nalevingskosten die voortvloeien uit
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de informatievoorziening met betrekking tot de eenmalige
betalingstransacties, raamovereenkomsten voor betaaldiensten, informatie over extra kosten en kortingen, het uitgeven van nieuwe brochures en voorlichtingsmateriaal,
alsmede de training en voorlichting van personeel, bedragen naar schatting elf miljoen euro per grootbank. Uitgaande van het feit dat een grootbank om en nabij dertig procent marktaandeel heeft, bedragen de structurele overige
nalevingskosten voor de kredietinstellingen naar schatting
€ 36,7 miljoen. Voor de betaalinstellingen zijn de structurele overige nalevingskosten, als gevolg van informatievoorziening, op dit moment moeilijk in te schatten.
Tevens worden eisen gesteld aan de vorm en inhoud van
contracten tussen de betaaldienstverlener en de betaaldienstgebruiker. Het gaat hier om eenmalige overige nalevingskosten die als gevolg van het herzien en aanpassen
van contracten voor kredietinstellingen naar schatting ten
minste tachtig miljoen euro (26 666 666 particuliere rekeningen * € 3) zullen bedragen. Deze schatting is gebaseerd
op cijfers die zijn aangeleverd door de marktpartijen.
Voor betaalinstellingen zijn de eenmalige overige nalevingskosten die voortvloeien uit het aanpassen van contracten moeilijk in te schatten. Voor geldtransactiekantoren
geldt dat deze eenmalige overige nalevingskosten voornamelijk zullen bestaan uit het aanpassen van overeenkomsten met betrekking tot eenmalige betalingstransacties.
De totale structurele overige nalevingskosten als gevolg
van de informatieverplichting aan derden bedragen naar
schatting € 36,7 miljoen en de eenmalige overige nalevingskosten ten minste tachtig miljoen euro.
3.2 Aanpassing interne systemen ten behoeve van informatieverplichtingen aan derden
Een betaaldienstverlener zal preventieve en corrigerende
maatregelen moeten treffen die het aanpassen van interne
systemen ten behoeve van informatieverstrekking aan de
cliënt vereisen. Voor kredietinstellingen zullen de eenmalige overige nalevingskosten voornamelijk voortvloeien uit
het aanpassen van tariferingmodules en slechts in geringe
mate bestaan uit systeemaanpassingen. Deze eenmalige
overige nalevingskosten zullen naar schatting twintig miljoen euro (€ 6 miljoen voor een grootbank met 30% marktaandeel) bedragen.
Voor betaalinstellingen zullen de eenmalige overige nalevingskosten als gevolg van het aanpassen van de interne
systemen ten behoeve van de cliënt, moeilijk in te schatten
zijn. De geldtransactiekantoren zullen waarschijnlijk relatief
weinig systeemaanpassingen moeten doorvoeren ten behoeve van de informatieverplichting aan de cliënt. De eenmalige overige nalevingskosten voor hen zijn dan ook nihil
te noemen.
3.3 Doorlopende toezichtkosten
De structurele overige nalevingskosten als gevolg van de
jaarlijkse heffing voor het gedragstoezicht die de AFM in
rekening zal brengen, bedragen naar schatting € 30 000
(240 manuren * € 125). Deze kosten zullen worden verdeeld over het totale aantal betaaldienstverleners.
3.4 Overige kosten
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Voor kredietinstellingen zullen de eenmalige overige nalevingskosten als gevolg van projectkosten om de implementatie in goede banen te leiden, naar schatting ten minste
tien miljoen euro (€ 3 miljoen voor een grootbank met 30%
marktaandeel) bedragen. Voor betaalinstellingen is de
hoogte van de overige kosten uiterst moeilijk in te schatten.
3.5 Totale kosten
De eenmalige administratieve lasten bedragen naar schatting tussen € 27 000 en € 63 000. De structurele administratieve lasten bedragen naar schatting tussen € 6 750 en
€ 15 750. De eenmalige overige nalevingskosten bedragen
naar schatting ten minste € 110 miljoen. De structurele
overige nalevingskosten bedragen naar schatting ten minste € 37 miljoen.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen hoe het komt dat de
eenmalige nalevingskosten 110 miljoen euro bedragen. Ze
vragen tevens of deze kosten in andere landen ook zo
hoog zijn.
In paragraaf 3 van het algemeen deel van de memorie van
toelichting is aangegeven hoe het bedrag aan eenmalige
nalevingskosten is berekend. Het bedrag van 110 miljoen
euro is samengesteld uit ongeveer 80 miljoen euro die
moet worden uitgetrokken om bestaande contracten van
betaalrekeninghouders te herzien, 20 miljoen euro om interne systemen aan te passen ten behoeve van informatieverplichtingen aan derden en 10 miljoen aan overige kosten om de implementatie te kunnen voltooien. Ook in andere landen zijn er uiteraard nalevingskosten. We hebben een
tweetal andere lidstaten hierover benaderd. Van het Verenigd Koninkrijk hebben we begrepen dat daar de eenmalige nalevingskosten ongeveer 328 miljoen pond zullen bedragen. Naast deze informatie hopen we nog informatie te
krijgen uit België. Het voldoen aan ons verzoek is voor België moeilijker, omdat de nalevingskosten daar nog niet
exact berekend zijn. Zodra ons meer bekend zou worden
over eenmalige nalevingskosten in andere lidstaten, zullen
wij u hierover informeren.
De leden van de PVV-fractie willen weten hoe groot de
kans is dat de hoge nalevingskosten en administratieve lasten worden doorberekend aan de consument en of er ook
maatregelen voor getroffen worden.
Op dit moment kan niet aangegeven worden in hoeverre
banken kosten aan de consument zullen doorberekenen.
Iedere bank is daar binnen de ruimte die de richtlijn ervoor
laat, vrij in.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Ontvangen adviezen
Dit voorstel is, nadat het al informeel aan de meest betrokken partijen was voorgelegd, formeel geconsulteerd. Een
groot aantal marktpartijen, waaronder alle leden van het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is direct
in de consultatie betrokken. Daarnaast heeft het wetsvoorstel op de website van het ministerie van Financiën gestaan en kon een ieder via deze weg reageren op het voorstel. Een groot aantal partijen heeft gereageerd op de consultatie, te weten: DNB, de AFM, de NMa, de Nederlandse
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Vereniging van Banken (verder: NVB), het Verbond van
Verzekeraars (verder: het Verbond), de Consumentenbond,
Dutch Association of Corporate Treasurers (verder: DACT),
MKB Nederland (verder: MKB), het Platform Detailhandel
Nederland (verder: het Platform) en Koninklijk Horeca Nederland (verder: Horeca Nederland). Daarnaast is er van de
Nederlandse Vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (verder: NVA), de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (verder: VvHN) en de Nederlandse branchevereniging van onafhankelijke assurantie-en financieel adviseurs (verder nbva) een gezamenlijke
reactie ontvangen. Ook EnergieNed en Netbeheer Nederland (verder: EnergieNed) hebben een gezamenlijke reactie gestuurd. Verder heeft Currence zich aangesloten bij de
reactie van de NVB en daar zelf nog een aanvulling op gestuurd.
Naast de bovenstaande partijen is van verschillende partijen een reactie ontvangen die, op verzoek van de betreffende partij, niet openbaar is. In de verdere toelichting en artikelen van dit voorstel is getracht deze commentaren te
verwerken of de toelichting bij het betreffende artikel te
verhelderen. Hoewel vanwege het vertrouwelijke karakter
van deze reacties in deze paragraaf niet altijd kan worden
verklaard waarom bepaalde commentaren en suggesties
niet zijn overgenomen, zijn de vertrouwelijke commentaren
op dezelfde wijze behandeld als de overige commentaren
bij het aanpassen van dit voorstel naar aanleiding van de
formele consultatie.
Kamerstuk 31.892, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de reden waarom sommige partijen die in de consultatieronde een reactie
hebben gegeven, dit niet openbaar wensen te maken.
Er wordt nooit gevraagd naar de reden waarom een partij
die heeft gereageerd op de consultatie de reactie al dan
niet openbaar wil laten maken. Maar in het algemeen kan ik
wel zeggen dat de sector net als elke andere sector bestaat
uit partijen die soms een gemeenschappelijk belang hebben en soms elk een eigen belang. In niet alle gevallen is
het strategisch optimaal om dan een reactie openbaar te laten maken.
Kamerstuk 31.892, nr. 3
Onderstaand is op hoofdlijnen weergegeven of en zo ja hoe
de commentaren naar aanleiding van de formele consultatie zijn verwerkt. Daarnaast is getracht om vragen en onduidelijkheden die naar boven kwamen bij de formele consultatie zoveel mogelijk te beantwoorden of te verduidelijken in de artikelen en de algemene en artikelsgewijze toelichting bij dit voorstel.
Algemene opmerkingen
Het Verbond en EnergieNed hebben opmerkingen gemaakt
over de samenloop met de totstandkoming van SEPA, een
initiatief van de Europese banken dat hiervoor al nader is
omschreven. Onder andere uiten deze partijen hun zorgen
over het kunnen laten voortbestaan van de bestaande
mandaten voor automatische afschrijvingen (in de praktijk
ook bekend als automatische incasso’s). Gevraagd wordt
of voorkomen kan worden dat deze mandaten opnieuw
moeten worden afgegeven als gevolg van dit wetsvoorstel
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en de invoering van SEPA. In werkgroepen van het MOB
worden deze zorgen al besproken. Hieruit is gebleken dat
de bestaande mandaten niet opnieuw hoeven te worden
afgegeven als gevolg van dit wetsvoorstel. Of dit ook het
geval is voor mandaten na de invoering van SEPA en welke gevolgen de invoering van SEPA nog meer met zich
brengt, valt – zoals eerder aangegeven in deze toelichting
– buiten de reikwijdte van dit voorstel.
De richtlijn betaaldiensten voorziet in een maximum harmonisatie zodat niet van de richtlijn kan worden afgeweken,
tenzij hier in de richtlijn expliciet ruimte voor is gegeven aan
de lidstaten.
Verschillende commentaren zijn derhalve niet overgenomen omdat in dat geval de richtlijn betaaldiensten niet juist
zou worden geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is de
opmerking van DACT dat in het voorgestelde artikel 7:517
BW opgenomen zou moeten worden dat de betaaldienstgebruiker in kennis moet worden gesteld van elke wijziging
in de rentevoet of wisselkoers.
Een ander voorbeeld hiervan zijn enkele opmerkingen van
het Platform ten aanzien van de positie van de betalingsbegunstigde, bijvoorbeeld in de voorgestelde artikelen 7:
525, eerste lid, en 7:527, eerste lid, van het BW.
Verschillende partijen, waaronder Horeca Nederland, hebben daarnaast opmerkingen gemaakt over de voorgestelde
nieuwe artikelen 7:530 en 7:531 van het BW. Het gaat om
opmerkingen met betrekking tot een reeds met instemming
uitgevoerde betalingstransactie die is geïnitieerd door of via
de begunstigde die vervolgens moet worden terugbetaald
(het zogenoemde storneren). De opmerkingen betreffen de
voorwaarden voor het storneren en de termijn waarbinnen
het mogelijk is om te storneren. In de voorgestelde artikelen 7:530 en 7:531 van het BW kan echter niet worden afgeweken van de richtlijn betaaldiensten, zodat deze opmerkingen betreffende het storneren niet zijn verwerkt.
Op enkele plekken in de richtlijn is wel ruimte voor lidstaten
om zelf een invulling te geven. Ter zake van de verschillende keuzes die daarin zijn gemaakt in dit voorstel, is weinig commentaar binnengekomen. Wel zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de keuze die in het wetsvoorstel
is gemaakt bij de implementatie van de artikelen 30, tweede lid, en 51, derde lid, van de richtlijn betaaldiensten,
waarin is opgenomen dat lidstaten kunnen bepalen dat de
artikelen uit de Titels III en IV op dezelfde wijze op microondernemingen worden toegepast als op consumenten. De
meeste reacties (onder andere die van de NVB, EnergieNed, Currence) ondersteunen de keuze in dit voorstel om
geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. MKB Nederland is daarentegen van mening dat de artikelen ook van
toepassing zouden moeten zijn op micro-ondernemingen.
Naar aanleiding van deze reactie is de betreffende passage
in de toelichting bij dit voorstel uitgebreid en verduidelijkt.
Overigens zullen de regels die uit dit wetsvoorstel voortvloeien en die bij of krachtens een AMvB zullen worden
vastgesteld eveneens ter consultatie worden voorgelegd.

den van deze fractie vragen zich af hoe de implementatie
van deze wet ingrijpt op de bestaande (verouderde) Algemene Bankvoorwaarden en Voorwaarden Gebruik Geld- en
Betaalautomaten, stammend uit respectievelijk 1995 en
1977. Verder vragen de fractieleden zich af of de in 2009
geplande evaluatie nog doorgang zal vinden. Verder wordt
gesteld dat als het wetsvoorstel wordt aangenomen er
straks bepalingen in de wet staan, die de algemene voorwaarden overlappen. Tevens wordt er verwezen naar
raamovereenkomsten, hetgeen weer stof zou kunnen opleveren voor de algemene voorwaarden.
Ter beantwoording van de vragen van de leden van de
PvdA kan ik opmerken dat naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn betaaldiensten in de Nederlandse
wet- en regelgeving, naast de betaalvoorwaarden ook de
Algemene Bankvoorwaarden worden gewijzigd. Een extra
reden voor wijziging van deze laatste voorwaarden was bovendien, zo hebben wij van de Nederlandse Vereniging van
Banken begrepen, dat deze voorwaarden sterk verouderd
en hierdoor deels ook niet meer van toepassing waren.
Verder zullen de Voorwaarden Gebruik Geld- en Betaalautomaten (VEG) per 1 november 2009 komen te vervallen.
Relevante onderdelen van de huidige VEG, zoals de aansprakelijkheid en het eigen risico bij verlies, diefstal of misbruik van de bankpas zullen worden vervangen door onderhavige wettelijke bepalingen.
Met betrekking tot de evaluatie kan nog worden opgemerkt
dat de Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat er in beginsel is afgesproken om de Algemene
Bankvoorwaarden over vijf jaar te evalueren.

Kamerstuk 31 892, nr. C
De regering heeft met belangstelling kennis genomen van
de vragen van de leden van de fractie van de PvdA. De le-
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Wet introductie premiepensioeninstelling kamerstuk 31.891, nr. 3
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel is de eerste fase van de gefaseerde aanpak voor de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API) zoals omschreven tijdens een algemeen overleg
met de Tweede Kamer van 12 maart 2008114 en in een brief
van 11 november 2008 aan de Tweede Kamer. 115 Deze gefaseerde aanpak bestaat uit drie fases. De eerste fase behelst de introductie van de premiepensioeninstelling (PPI).
De tweede fase beoogt door aanpassingen in de Pensioenwet het mogelijk te maken dat bestaande ondernemingspensioenfondsen samengaan. Tot slot zal worden
bekeken op welke wijze een API in de Pensioenwet kan
worden geïntroduceerd die ook zogeheten Defined Benefitregelingen (DB) uit kan voeren. De uitwerking hiervan zal in
de derde fase van het traject plaatsvinden. Met deze wetswijziging PPI komt Nederland tegemoet aan recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het gebied van de
uitvoering van pensioenregelingen. Vooral in de ons omringende landen neemt het belang van zogeheten Defined
Contribution-regelingen (DC-regelingen, zie hieronder) toe.
Evenzo is er toenemende aandacht voor de mogelijkheden
voor grensoverschrijdende uitvoering van dergelijke regelingen. Nederland is van oudsher een lidstaat met een sterke kapitaalgedekte pensioenpijler. De Nederlandse kennis
en expertise is daarmee groot op dit terrein, en biedt mogelijkheden op de internationale pensioenmarkt. Dit wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan de realisatie van die mogelijkheden en richt zich met name op de buitenlandse DCmarkt. De overige fasen zullen vooral interessant kunnen
zijn voor de nationale en internationale DB-markt.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Dit wetsvoorstel is de eerste van drie fases voor de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API) zoals omschreven tijdens een algemeen overleg met de Tweede
Kamer van 12 maart 2008116 en in een brief van 11 november 2008 aan de Tweede Kamer.117 De leden van de VVDfractie vroegen de regering in te gaan op de overwegingen
om de API gefaseerd in te voeren. Daarom wordt hier uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden van de fasering.
Daarbij zal ook een antwoord worden gegeven op de vraag
van de leden van de PvdA-fractie waarom de PPI geen
dekking mag geven voor biometrische risico’s.
Met de introductie van de API wordt beoogd een vehikel te
introduceren dat de ruimte die wordt geboden door de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen118 volledig kan benutten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de IORP-richtlijn
biedt, zal de API dus onder de reikwijdte van deze richtlijn
moeten vallen. Daarnaast moet met de introductie van de
API een vergaande samenwerking tussen ondernemingspensioenfondsen mogelijk worden gemaakt.
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Kamerstuk 30.413, nr. 110.
Kamerstuk 30.413, nr. 117.
Kamerstuk 30.413, nr. 110.
Kamerstuk 30.413, nr. 117.
Richtlijn 2003/41/EG; ook wel aangeduid als IORP-richtlijn
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Het pensioenfonds zoals wij dat in Nederland kennen, valt
eveneens onder de IORP-richtlijn. Dat geldt evenwel niet
voor verzekeraars. Het gaat bij de verdere inrichting van de
API dus niet om de keus tussen een pensioenfonds of een
verzekeraar. De API moet juist als een nieuwe pensioenuitvoerder naast deze reeds bestaande uitvoerders worden
geplaatst. Dit vereist een goede afbakening tussen deze
instituten.
Uitgangspunt in de hoofdlijnennotitie119 zijn de 2 bestaande
systematieken die relevant zijn voor de uitvoering van pensioenregelingen. Ten eerste de systematiek voor pensioenfondsen: een zekerheid van 97,5%, met sturingsinstrumenten (ook wel aangeduid als knoppen) en dus discretionaire
bevoegdheden voor het bestuur én daarom zware (pension
fund) governance eisen. En daarnaast de systematiek voor
de verzekeraars: een zekerheid van 99,5% (Solvency II),
zonder knoppen en daarom relatief lichte governance. Beide systematieken beogen – zij het op uiteenlopende wijzen
- de belangen van de deelnemers respectievelijk de klanten
te waarborgen. Voor de API werd uitgegaan van de volgende benadering: 97,5%, vooraf volledig gecontracteerde
knoppen (dus zonder discretionaire bevoegdheden) én
daarom relatief lichte governance.
Echter, bij de consultatie van de genoemde hoofdlijnennotitie, werd de vraag opgeworpen of het praktisch gezien wel
haalbaar is de sturingsinstrumenten volledig in een contract
te regelen. Dat vereist feitelijk dat alle situaties van tevoren
zijn te overzien en in te schatten. Zodra er bij de inzet van
de sturingsinstrumenten toch sprake zou blijven van discretionaire ruimte voor de eigenaar van de API, dan zou de inzet van die sturingsinstrumenten juist tot zware governance
eisen noodzaken, teneinde de bescherming van de deelnemers te kunnen blijven waarborgen. De uitwerking van
de hierboven beschreven aanpak is dan ook buitengewoon
ingewikkeld.
Uitgaande van de uitvoering van “defined contribution” regelingen (DC-regelingen) is de invulling van het financiële
toezicht evenwel veel eenvoudiger van aard. In (de opbouwfase van) dergelijke regelingen is immers geen sprake
van toezeggingen ten aanzien van (de hoogte van) de uitkeringen. In die situatie worden met andere woorden geen
verzekeringstechnische risico’s gelopen. Daarom zijn zekerheidsmaatstaven (en de daarmee samenhangende buffereisen) niet relevant. Gezien het internationale belang
van DC-regelingen en de bedoeling Nederland op de kaart
te zetten als vestigingsplaats voor een pensioeninstelling is
besloten tot een gefaseerde invoering van de API waarbij
eerst een vehikel voor de uitvoering van DC-regelingen zou
worden geïntroduceerd, waarbij geen verzekeringstechnische risico’s worden gelopen. Over deze fasering is met de
Tweede Kamer van gedachten gewisseld in een Algemeen
Overleg.120
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De vraag van de fractie van de PVV of al begonnen is met
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de tweede fase kan bevestigend worden beantwoord. Het
betreffende wetsvoorstel is op 22 september 2009 door Hare Majesteit aan de Tweede Kamer ter overweging aangeboden.121 Het betreffende wetsvoorstel beoogt het mogelijk
te maken dat ondernemingspensioenfondsen (opf’en) zich
samenvoegen.
Met deze eerste twee fasen is een begin gemaakt met de
introductie van de API waar de leden van de VVD-fractie in
hun vragen nadrukkelijk voor hebben gepleit. Tot slot zal in
de laatste fase worden bekeken op welke wijze een API in
de PW kan worden geïntroduceerd die ook defined benefit
regelingen (DB) uit kan voeren. Daarbij komen de eerder
genoemde complexe vraagstukken ten aanzien van het
toezicht en de governance weer aan bod. Het is verder evident dat de invulling van deze fase mede afhangt van de
vormgeving van fase I en II.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van het CDA vragen waarom het
voorstel van wet zo lang op zich heeft laten wachten, hoewel de toenmalige minister van Financiën Bos reeds in
maart 2008 heeft aangegeven dat – om te kunnen concurreren op de Europese markt – het toen al noodzakelijk was
om over te gaan tot de introductie van een instelling die alleen pensioenpremieovereenkomsten zal uitvoeren. Bovendien vragen zij of Nederland uit het oogpunt van concurrentie nu niet te laat is. In diverse Europese landen zijn
immers reeds pensioeninstellingen actief die zowel premie
als uitkeringsregelingen kunnen uitvoeren.
Zoals in maart 2008122 inderdaad is aangegeven,bestond er
op dat moment al reden om spoedig te komen tot de introductie van pensioeninstellingen in Nederland die zouden
kunnen inspelen op ontwikkelingen in de Europese pensioenmarkt.
Vermeld werd dat de Europese pensioenmarkt een groeimarkt is en dat er in binnen- en buitenland aandacht was
voor grensoverschrijdende pensioenactiviteiten, onder
meer vanwege de inwerkingtreding van de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.123
De beide toenmalige bewindslieden hebben vervolgens
aangekondigd het voornemen tot introductie van een pensioeninstelling die premieregelingen (Defined Contribution,
DC) zou kunnen uitvoeren, los te zullen koppelen van het
voornemen te komen tot de introductie van een pensioenuitvoerder die ook uitkeringsregelingen (Defined Benefit,
DB) zou kunnen uitvoeren. Dit om vaart te kunnen maken.
Door de financiële crisis en de extra werkzaamheden die
dit tot gevolg had, heeft het wetgevingstraject helaas aan
voortvarendheid moeten inboeten. De financiële crisis heeft
over de hele wereld ook een enorme impact gehad op beheerde pensioenvermogens. Dit heeft er onder meer toe
geleid dat werkgevers thans een grotere behoefte voelen
tot het beheersen van risico’s verbonden aan pensioen.
Vooral multinationale ondernemingen, internationale overheidsinstellingen en NGO’s zoeken daarbij naar grensover121
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Kamerstuk 32.141
Algemeen overleg inzake regels betreffende pensioenen
(Pensioenwet) op 12 maart 2008 (30.413, nr. 110).
IORP-richtlijn, 2003/41/EG.
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schrijdende pensioenoplossingen. Om de vraag naar
grensoverschrijdende pensioenuitvoering voor Nederland
te behouden, zowel voor de Nederlands pensioenprofessionals als de Nederlandse werkgevers en werknemers die
een goede en betaalbare uitvoering van hun pensioenregelingen zoeken, is het inderdaad nodig op deze vraag in te
springen. Nu zijn onder meer in België, Luxemburg en Ierland pensioeninstellingen opgericht specifiek met het doel
om grensoverschrijdende pensioenregelingen uit te voeren.
Gelet op bovenstaande, delen wij het beeld dat Nederland
laat is voor wat betreft het inspringen op geschetste ontwikkelingen, maar zolang reeds actieve partijen nog niet
definitief hebben besloten tot onderbrenging van pensioenvermogens bij een buitenlandse pensioenuitvoerder zijn er
nog mogelijkheden deze partijen te interesseren voor
dienstverlening in en vanuit Nederland. Het belang van DCregelingen is buiten Nederland groot. Partijen die thans nog
geen concrete stappen hebben ondernomen, kunnen in de
toekomst wel interesse voor grensoverschrijdende pensioendienstverlening tonen. Het is daarom onverminderd zinvol om de introductie van premiepensioeninstellingen mogelijk te maken.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de VVD-fractie vragen bovendien of de minister zou wensen dat hier ook reeds een API-regeling was
ingevoerd.
Zoals de regering heeft aangegeven in het plenaire debat
over dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 30 juni jl.
menen we dat met de introductie van de premiepensioeninstelling een gelijk speelveld met buitenlandse pensioeninstellingen die premieregelingen kunnen uitvoeren kan worden bereikt, maar dat pas met het realiseren van een algemene pensioeninstelling een gelijk speelveld kan worden
bereikt met alle buitenlandse pensioenuitvoerders en dat
daarmee een interessant concurrentieveld toegankelijk zal
worden voor Nederlandse pensioenprofessionals op een
gelijke wijze als voor al die buitenlandse pensioenuitvoerders.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de VVD en het CDA vragen de
regering om aan te geven welk tijdpad voor stap 3 (de API)
geldt. De VVD verwijst hierbij naar de brief van 3 september 2010.124
In genoemde brief van 3 september jl. is aangegeven dat
zowel in de discussie over aanpassingen van het Nederlandse pensioenstelsel in het kader van de zogenoemde
«brede aanpak» van de pensioenproblematiek als bij de
vormgeving van de API vraagstukken over het toepasselijke solvabiliteitskader (voor pensioenfondsen het Financieel
Toetsingskader) en de inrichting van de governance van de
pensioenuitvoerder (pension fund governance voor pensioenfondsen) een essentiële rol spelen.
Daarom is in die brief aangegeven dat, voor wat betreft het
tijdpad om te komen tot de realisatie van een voorstel van
wet tot introductie van een API, het wetgevingstraject ingevolge de brede aanpak relevant is. De toenmalige minister
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van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Donner,
heeft in zijn brief van 14 september 2010125 over dit laatste
wetgevingstraject gezegd dat indien het lukt om in januari
2011 op hoofdlijnen duidelijkheid te hebben over de aanpak
en de nieuwe contracten en de nodige wetswijzigingen, het
mogelijk moet zijn om de nodige wetswijzigingen in de loop
van 2011 te realiseren.
Kamerstuk 31.891 E
De leden van de fractie van het CDA lezen in het bij de
Memorie van Antwoord bijgevoegde schema dat de PPI
mogelijkheden krijgt tot de uitvoering van buitenlandse DBregelingen en vragen waarom dit door de regering nimmer
uitvoerig is toegelicht. Zij vragen of dat in lijn ligt met de
doelstelling van de PPI die toch immers was bedoeld was
voor de uitvoering van DC-regelingen en vragen of de oorspronkelijke doelstelling van de invoering van de PPI is
gewijzigd dan wel verruimd? Zij vragen waarom Nederlandse DB-regelingen niet op dezelfde basis onder de PPI
kunnen vallen? Zij vragen bovendien of het juist is dat het,
om een PPI in het buitenland een DB-regeling te laten uitvoeren, afdoende is dat de financiële en biometrische risico’s van de pensioenregeling door een werkgever of verzekeraar worden gedragen. Zij vragen in verband hiermee of
een PPI die een buitenlandse DB-regeling uitvoert buffers
dient aan te houden? Zo ja, dan vragen zij of dit vervolgens
inhoudt dat een PPI zich bij de uitvoering van de buitenlandse regeling moet houden aan dezelfde Wft-regels als
Nederlandse verzekeraars die buitenlandse DB-regelingen
uitvoeren? Zij stellen dezelfde vraag voor Nederlandse DBregelingen. De leden van de fractie van het CDA vragen
bovendien of de regering een voorbeeld kan geven van hoe
een buitenlandse DB-regeling vorm moet zijn gegeven om
door een PPI te kunnen worden uitgevoerd? Zij vragen bovendien aan te geven of dit dan ook geldt voor een Nederlandse DB-regeling?
In een schets van de markt die de PPI kan bedienen is gebruik gemaakt van de term DC om aan te duiden dat de
PPI geschikt is voor de uitvoering van pensioenregelingen
die een zuiver DC-karakter hebben of een overwegend DCkarakter waarbij risico’s van aanvullende toezeggingen
(bijv. een minimaal beleggingsrendement) niet worden belegd bij de pensioenuitvoerder PPI, maar worden gedragen
door de werkgever of een derde (bijv. verzekeraar). In België is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de werkgever zich
volledig garant stelt voor een toezegging om bepaalde risico’s af te dekken voor werknemers, bijvoorbeeld in verband
met een toezegging van een minimaal pensioenresultaat.
Omdat de garantie van de werkgever voor het dragen van
deze risico’s volledig is gaat de pensioenuitvoerder in dit
geval geen risico’s aan en hoeven aan de pensioenuitvoerder ook geen financiële eisen te worden gesteld in verband
met deze risico’s. Een PPI zou zo’n regeling dus ook kunnen uitvoeren, ook in situaties dat de werkgever vanwege
een wettelijke voorziening daartoe (die voortkomt uit de sociale en arbeidswetgeving die relevant is voor de betreffende pensioenregelingen) een volledige bijstortings- of andere betaalverplichting heeft die maakt dat de pensioenuit125

Kamerstuk 32.043, nr. 8.
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voerder geen financiële risico’s draagt. 126 Strikt genomen
betreft het in laatstbedoelde situaties een hybride pensioenregeling. De regering heeft in het bij de Memorie van
Antwoord bijgevoegde schema met de term buitenlandse
DB-regeling beoogd aan te geven dat de PPI ook geschikt
is voor deze buitenlandse hybride pensioenregelingen die
als aanvulling op het DC-karakter ook DB-achtige elementen kennen. Aangezien de PPI in dat geval geen risico’s
draagt, hoeven er ook geen buffers te worden aangehouden in verband met deze risico’s. De vraag hoe eventuele
buffervereisten zich zouden verhouden tot solvabiliteitseisen die in verband met dezelfde pensioenregeling worden
gesteld aan een verzekeraar uit hoofde van de Wet op het
financieel toezicht hoeft dan ook niet te worden beantwoord.
De term Nederlandse DB-regeling is gebruikt om regelingen aan te duiden die een zuiver DB-karakter kennen of
hybride regelingen die onder meer DB-toezeggingen inhouden die tot gevolg hebben dat risico’s terechtkomen op
de pensioenuitvoerder, omdat de bijstortings- of betalingsverplichtingen van de werkgever contractueel beperkt zijn
en er geen andere partij is die de risico’s die voortkomen uit
de DB-elementen voor zijn rekening neemt in plaats van de
pensioenuitvoerder. De PPI mag geen financiële risico’s
dragen en is dus niet geschikt om deze typisch Nederlandse DB-regelingen uit te voeren.
Kamerstuk 31.891 E
De leden van de CDA-fractie vragen hoe de regering de
reikwijdte van de PPI tot buitenlandse DB-regelingen beoordeelt in relatie tot de verdere aanpak fase 3 van de API
(voor DB-regelingen) zoals laatstelijk neergelegd in de brief
van de toenmalige demissionair minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer d.d. 3 september 2010?
De API zal kunnen voorzien in de behoefte van vooral multinationals om de diversiteit aan pensioenregelingen waarvoor deze verantwoordelijkheid draagt onder te brengen en
om zo naast efficiencyvoordelen ook een betere grip en
controle te hebben op risico’s die voortkomen uit pensioentoezeggingen. In deze behoefte kan het beste worden
voorzien door een API die alle mogelijke risicoverdelingen
tussen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerder kan
accommoderen. Daarvoor is dus ook nodig het mogelijk te
maken dat de pensioenuitvoerder API – in tegenstelling tot
de PPI – zelf risico’s kan dragen. Tegenover deze risico’s
zullen solvabiliteitseisen moeten worden gesteld.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Met de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden
van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 127 (hierna: de IORP-richtlijn, of IORP) is een
eerste stap gezet naar een interne Europese pensioen126
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Kamerstuk 31.891, nr. 3, p. 5.
Richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEU L 235). De afkorting IORP
verwijst naar de Engelse benaming van pensioeninstellingen,
te weten «Institutions for Occupational Retirement Provision».
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markt. Kernpunt van de richtlijn is dat het mogelijk wordt
dat pensioeninstellingen op een gelijk speelveld grensoverschrijdend opereren. De richtlijn bevat daartoe eisen waaraan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna:
een IORP) moet voldoen om te kwalificeren voor een Europees paspoort. Instellingen met een Europees paspoort
dienen vervolgens vrijelijk diensten te kunnen verrichten en
te kunnen beleggen. Verschillende lidstaten hebben de implementatie van de IORP-richtlijn benut om zich te positioneren als aantrekkelijk vestigingsland voor internationaal
opererende pensioeninstellingen.
Vooralsnog is er van grensoverschrijdende uitvoering van
pensioenregelingen beperkt sprake. De aandacht van multinationaal opererende ondernemingen lijkt zich vooral te
richten op de schaalvoordelen die kunnen worden gerealiseerd via het bundelen van de pensioenactiva (ook wel
aangeduid als asset pooling). Dit neemt niet weg dat er bij
deze ondernemingen ook behoefte bestaat aan een instelling die de verschillende pensioenregelingen van werknemers die zich overal in Europa bevinden kan «poolen».
Multinationale ondernemingen kunnen zo vanuit één vestigingsplaats alle werknemers bedienen en van een pensioenuitkering voorzien. De potentiële voordelen van het bijeenbrengen van verschillende pensioenregelingen binnen
één pensioeninstelling gelden overigens evenzeer in het
geval van pensioenregelingen van verschillende, niet
noodzakelijk tot eenzelfde groep behorende, ondernemingen.
Momenteel bestaat er echter – ondanks de uitstekend gekwalificeerde Nederlandse pensioensector – geen Nederlandse pensioeninstelling die volop gebruik kan maken van
de mogelijkheden die de Europese richtlijn biedt en die zo
de Europese ontwikkelingen kan benutten en kan concurreren met buitenlandse IORP’s. In België (het «Organisme
voor de Financiering van Pensioenen» (OFP), Luxemburg
(«Pension Savings Company with Variable Capital» (SEPCAV), en Ierland («Private Pension Fund» (PPF) bestaan
immers reeds «(DB/)DC-vehikels». Nederland kent momenteel slechts één soort pensioeninstelling die valt onder
de reikwijdte van de IORP-richtlijn: het pensioenfonds in de
zin van de Pensioenwet. In overeenstemming met de
IORP-richtlijn maakt de Pensioenwet het pensioenfondsen
mogelijk grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. Er
zijn echter enkele voorwaarden – die nauw samenhangen
met het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen – die
in de praktijk het Nederlandse pensioenfonds minder aantrekkelijk maken als uitvoerder van buitenlandse regelingen. Hieronder wordt daarop nader ingegaan. Hier kan
reeds gesteld worden dat pensioenfondsen grensoverschrijdend kunnen opereren, maar daarbij gehouden zijn
aan voorschriften die «verder» gaan dan de IORP-richtlijn
vereist. In de brief van 29 mei 2007 128 heeft het kabinet
daarom aangegeven via de introductie van een algemene
pensioeninstelling (API) aan private partijen extra mogelijkheden te zullen bieden om de Europese pensioenmarkt te
kunnen betreden.
De internationale en Europese markt voor de uitvoering van
bedrijfspensioenregelingen is een groeimarkt. De laatste ja-

ren is bovendien duidelijk geworden dat de internationale
markt zich meer en meer richting zogeheten Defined Contribution-regelingen (DC-regelingen) begeeft. In sommige
lidstaten schakelen werkgevers in toenemende mate over
van regelingen waarbij het risico bij henzelf ligt, naar regelingen waarbij het risico bij de werknemer/pensioendeelnemer/pensioengerechtigde ligt. In lidstaten die nog aan het
begin staan van de opbouw van een kapitaalgedekt pensioenstelsel voeren DC-regelingen de boventoon, en komen
Defined Benefit-regelingen (DB-regelingen) nauwelijks
voor. De kansen voor IORP’s bevinden zich dan ook, zeker
op de korte termijn, in belangrijke mate op het terrein van
de DC-regelingen. Dit wetsvoorstel, waarin de oprichting
van een premiepensioeninstelling (PPI) wordt mogelijk gemaakt, introduceert een Nederlands vehikel dat zich op dit
soort overeenkomsten kan gaan toeleggen met optimaal
gebruik van de ruimte die de IORP-richtlijn biedt. Zoals duidelijk zal worden, lijkt de PPI vooral aantrekkelijk te zijn
voor buitenlandse (DC-) regelingen. In Nederland komen
DC-regelingen immers veel minder vaak voor dan DBregelingen.
Zoals gezegd, de in deze wet geïntroduceerde PPI kan gezien worden als een species van het genus algemene pensioeninstelling (API) zoals reeds aangekondigd in de
Hoofdlijnennotitie 129. Door de introductie van de PPI kunnen marktpartijen flexibel inspelen op de internationale behoefte aan een DC-vehikel. Uit een wereldwijd onderzoek
van Mercer (2008) blijkt dat de meeste werkgevers die
pensioenregelingen ter aanvulling op overheidsgefinancierde pensioenstelsels bieden, dit doen op basis van Defined
Contribution (vaste bijdragen) of een hybride aanpak. 130 Dit
onderzoek toont aan dat dit bij 68% van de onderzochte
bedrijven het geval is. Potentiële markten voor de PPI zijn
voorts «echte» DC-landen (zoals de EU-lidstaten Hongarije, Tsjechië, Polen en Slowakije), maar ook de Verenigde
Staten. Onderstaande grafiek toont één en ander aan.
Daarbij wordt aangetekend dat het voorshands uiteraard
niet duidelijk is hoe de kredietcrises deze cijfers zal beïnvloeden.
De oprichting van een PPI wordt in dit voorstel mogelijk
gemaakt via wijziging van de Wet op het financieel toezicht
(hierna: Wft). De introductie van de PPI in de Wft noopt tevens tot enkele aanpassingen van de Pensioenwet en de
Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarnaast is het
fiscale kader van belang voor de kansen van de PPI op de
internationale markt. Ook hierop zal in deze toelichting
worden ingegaan.
In het vervolg van dit algemeen deel van de memorie van
toelichting wordt allereerst ingegaan op de karakteristieken
van de premiepensioeninstelling (par. 2). Vervolgens zal
aandacht worden besteed aan de situatie waarin Nederlandse regelingen worden ondergebracht bij een PPI (par.
3), en de relatie tot de bestaande pensioenuitvoerders bij
de uitvoering van Nederlandse regelingen (paragraaf 4).
Vervolgens zal de fiscale behandeling van de PPI uiteen
worden gezet (paragraaf 5). In paragraaf 6 worden enkele
woorden gewijd aan de administratieve lasten. In paragraaf
129
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7 wordt ingegaan op de ingewonnen adviezen en overige
reacties op de formele consultatieronde.
Kamerstuk 31.891, nr. 9
De leden van de VVD-fractie meenden dat de regering
geen antwoord heeft gegeven op de situatie met betrekking
tot de uitvoering in andere landen via een API en vroegen
de regering of de situatie met betrekking tot een eerdere
vraag van deze leden, aangaande de financiering van de
API, verduidelijkt kan worden.
De regering neemt aan dat hiermee wordt gedoeld op de
opmerking van de leden van de VVD-fractie dat andere lidstaten al wel API’s kennen. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt echter juist een start gemaakt met de introductie
van de API. De regering meent dat aangaande de fasering
de nodige uitleg is gegeven in de memorie van toelichting
en de nota naar aanleiding van het verslag. Daarin zijn de
achtergronden bij de fasering en de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende fases uiteengezet. Fase I (de
PPI), is inmiddels gevolgd door een wetsvoorstel inzake fase II (het multi-opf). Uiteindelijk zal bezien worden op welke
wijze een API kan worden geïntroduceerd die ook DBregelingen kan uitvoeren (de ‘full fledged’ API). Voorts begrijpt de regering de vraag van de leden met betrekking tot
de financiering van de API niet helemaal. De regering kan
een vraag hierover niet traceren in het eerste verslag.131
Handelingen II, 30 juni 2010, 93-7690
Minister De Jager: Wat we hier doen -- en dat heeft ook
met het toezicht te maken -- is een relatief eenvoudig
spaarvarkentje of spaarpotje creëren, waarbij geen risico's
worden meeverzekerd. Bij een aantal verzekeringsproducten worden risico's zoals het levensrisico of schaderisico wél meeverzekerd; dan heeft het meer de vorm van een
beleggingsproduct. Voor verzekeraars zelf betekent dit dat
zij, als zij een dergelijk product nu op de markt brengen,
onder het zeer zware toezicht vallen, ook al verzekeren ze
die risico's niet. Het is dus een voordeel om dit in een andere soort instelling onder te brengen. Inderdaad geldt dat de
voordelen interessant zijn voor de buitenlandse markt, omdat DC daar vaak nog de overhand heeft. Multinationale
ondernemingen willen méér: juist vanwege wat er in de financiële crisis is gebeurd, willen de in meerdere landen
opererende bedrijven graag meer aan pooling doen, dus alles vanuit één plek bij elkaar brengen, zodat zij een beter
zicht hebben op de vormen van beleggingen die zij hebben
en op hoeveel deze renderen voor toekomstige pensioenen. Als dat meer gecentreerd gebeurt, is het voor henzelf
ook beter intern te organiseren dan wanneer dat overal decentraal gebeurt. Het zou zonde zijn als Nederland deze
markt zou verliezen vanwege het enkele feit dat andere
landen deze faciliteit wel hebben en dit dus Europeesrechtelijk mogelijk wordt gemaakt.
Is er interesse voor? Zeker. In ieder geval hebben wij wetenschap van serieuze plannen van tien grote Nederlandse
partijen voor het opzetten van een PPI. Dit betreft vaak hun
buitenlandse activiteiten, omdat er in Nederland veel DB is
en in het buitenland veel DC. Ik mag enkele namen noe131
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men: ING, Robeco, ABN AMRO en Syntrus-Achmea.
Dit zijn allemaal voorbeelden van partijen die interesse
hebben om met PPI aan de slag te gaan, zodra de wetgeving in werking is getreden. Deze partijen geven overigens
ook aan dat ze naar België of Luxemburg zullen vertrekken
als de PPI te lang op zich laat wachten. Dat ze dat zeggen,
kun je ze niet kwalijk nemen want ze moeten wel iets gaan
doen. Als Nederland die faciliteit niet gaat bieden, dan doet
immers een ander land dat wel.
Ik herhaal dat wij kiezen voor faciliëren en dat wij op geen
enkele manier een principiële keuze maken tussen DB en
DC. Het toezicht op het beleggingsdeel blijft onveranderd
zoals het nu bij de pensioen is geregeld, want men verzekert niet en heeft dus ook geen verzekeringsrisico's. Het
voordeel is dus dat het onder het Nederlandse toezicht
wordt gebracht, want dat is altijd beter dan overheveling
naar een andere jurisdictie.
Handelingen II, 30 juni 2010, 93-7692
De heer Van Dijck (PVV): Nog een korte vraag over het
eerste punt. Wij hebben gekozen voor een PPI en niet voor
invulling van de IORP-richtlijn overeenkomstig artikel 17. Ik
kan mij niet voorstellen dat België en Luxemburg gekozen
hebben voor een niet-artikel-17-invulling, maar er zijn ook
PPI's die wel voor artikel 17 hebben gekozen en die dus
wel het langlevenrisico dekken en ook DB-pensioenregelingen aanbieden, waardoor Nederland op dat punt internationaal weer een concurrentienadeel zou hebben.
Handelingen II, 30 juni 2010, 93-7692
Minister De Jager: Allereerst was er de specifieke vraag
van de heer Van Dijck. Wat wordt er bedoeld met artikel 17
van de IORP? Dat gaat om hetzelfde waar de heer
Weekers, mevrouw Blanksma en mevrouw Vermeij naar
hebben gevraagd, namelijk de fasering. De eerste fase is
dit vehikel, de PPI, de tweede de multi-opf, die overigens al
in het Staatsblad staat, en de derde is de API. De heer Van
Dijck vroeg of er een level playing field is. Ja, voor het PPIdeel wel, maar hij heeft gelijk dat er in andere landen, waar
hij op doelde, al API's zijn. Een API kan bijvoorbeeld risico's dragen. Met de API lopen die andere landen dus een
beetje voorop. Die hebben dus een voordeel. Wij hebben
nu nog geen API omdat dat heel erg complex ligt. Daar
worden namelijk risico's in verzekerd. Zelfs over de PPI, die
toch vrij eenvoudig en gemakkelijk ligt, zijn door de Kamer
tamelijk kritische vragen gesteld. Daarom moeten wij heel
goed nadenken over hoe wij de API "Kamerbestendig"
kunnen maken qua risico en toezicht erop. De API kost
meer tijd. Die is veel ingewikkelder. Dat is de derde fase.
Als wij die hebben, hebben wij een level playing field met
alle buitenlandse pensioenuitvoerders en ook een heel
goed concurrentieveld. Dat is dus het antwoord: de PPI zoals die nu voorligt, is prima, daarbij is er ook een level playing field, maar de heer Van Dijck heeft gelijk dat andere
landen al een streepje voor hebben met de API.
2. De premiepensioeninstelling
Teneinde een aantrekkelijk doch betrouwbaar pensioenvehikel te creëren dienen keuzevrijheid, flexibiliteit en integriteit de sleutelbegrippen te vormen. Van belang is daarbij de
werkzaamheden van de PPI goed in ogenschouw te hou-
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den. De PPI is een vehikel dat geheel past binnen de kaders van de IORP-richtlijn. De PPI wordt opgericht met als
doel het doen verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen. Zoals onderstaand uiteengezet is daarbij
wel sprake van een inperking van het type pensioenuitkeringen ten opzichte van de ruimte die de IORP-richtlijn
biedt, en een specifieke invulling van de rol van de PPI. De
PPI is opgericht onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak. De PPI is ten slotte gefinancierd
op basis van kapitalisatie: er is geen sprake van de uitvoering van omslaggefinancierde pensioenregelingen. Hiermee
is de PPI een IORP, en kan de PPI profiteren van het Europees paspoort voor IORP’s.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van het CDA vragen wat de unieke
punten van de PPI zijn, zodat werkgevers en deelnemers
hiervoor kiezen.
Voorzover werkgevers en werknemers pensioenregelingen
zijn overeengekomen die door een premiepensioeninstelling kunnen worden uitgevoerd, is de dienstverlening van
de instelling volledig hierop toegespitst. Werkgevers en
werknemers kunnen profiteren van de goede Nederlandse
kwaliteit van pensioendienstverlening door een instelling
met een zeer transparante kostenstructuur die kan bogen
op een solide wettelijke basis.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Alle fracties stellen vragen over het karakter van de PPI. Zo
vroegen de leden van de CDA-fractie naar een nadere analyse van de PPI en diens status als IORP.
Het is van belang nog eens te memoren dat de vormgeving
van de PPI geheel in overeenstemming is met de IORPrichtlijn. Volgens deze richtlijn is een IORP “een op basis
van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de
rechtsvorm, die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op
basis van een als volgt gesloten overeenkomst of contract
individueel of collectief tussen de werkgever(s) en de werknemer(s) of hun respectieve vertegenwoordigers, of met
zelfstandigen, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat
van herkomst en de lidstaat van ontvangst, en die hiermee
rechtstreeks verband houdende werkzaamheden verricht”.
Nederlandse pensioenfondsen voldoen aan deze definitie
en zijn eveneens IORP’s. Ook de PPI voldoet aan deze definitie. Immers, een PPI – zoals deze wordt vormgegeven in
het wetsvoorstel – is een onderneming die is opgericht met
als doel premieregelingen en andere regelingen waarbij de
premiepensioeninstelling geen verzekeringstechnisch risico
draagt uit te voeren die op grond van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen.
Kenmerkend voor de PPI is dat deze geen verzekeringstechnische risico’s mag lopen. De PPI kan daardoor geen
garanties afgeven omtrent bijvoorbeeld het beleggingsrendement of de hoogte van de uitkeringen (zie ook hieronder,
paragraaf 3.2). In dit verband is het van belang te wijzen op
artikel 17 van de IORP richtlijn. In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen IORP’s die “dekking tegen biometrische risico’s verzekeren of een beleggingsrendement
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of een bepaalde hoogte van de uitkering garanderen” en
IORP’s die dat niet doen. De PPI is een IORP die behoort
tot de laatste categorie. Anders gezegd, Nederland heeft
ervoor gekozen om de PPI een IORP te laten zijn die niet
verzekert en die geen biometrische risico’s mag dragen.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Verder vroegen de leden van de CDA-fractie hoe een en
ander zich verhoudt met de mogelijkheden van buitenlandse IORP’s.
In paragraaf 3.5 zal hier nader op worden ingegaan. Hier
kan al opgemerkt worden dat bij een niet-artikel 17 IORP
de kapitaalsvereisten lager zijn, omdat er op grond van de
IORP-richtlijn geen solvabiliteitseisen (“buffers”) gelden.
Ook hoeven er geen technische voorzieningen aangehouden te worden. Voorts kan worden afgezien van bepalingen
die op grond van de verzekeringsrichtlijnen wel op verzekeraars van toepassing zijn, zoals de portefeuilleoverdracht,
de noodregeling en bijzondere maatregelen zoals saneringsplannen. De leden van de CDA-fractie vroegen naar
de gevolgen hiervan. De regering merkt op dat deze maatregelen bedoeld zijn om de polishouders te beschermen.
Nu deze vereisten voor de PPI niet hoeven te gelden, moet
op een andere wijze geregeld worden dat de (i.c.) pensioendeelnemers beschermd worden. Daarop wordt in paragraaf 3.4 en hoofdstuk 5 uitgebreid ingegaan.
In dit algemene deel wil de regering ook ingaan op de vragen van verschillende fracties over de rechtsvorm van de
PPI en die van buitenlandse IORP’s. De IORP-richtlijn stelt
geen voorschriften met betrekking tot de rechtsvorm. Deze
is, met andere woorden, “vormvrij.” Voor de PPI heeft de
regering het aantal rechtsvormen wel bewust beperkt gehouden. De PPI kan de rechtsvorm aannemen van een NV,
de BV, de stichting en de Europese vennootschap, de SE.
Deze keuze is in de memorie van toelichting nader onderbouwd (p. 7-8). Daar is gesteld dat voor de genoemde
rechtsvormen is gekozen omdat vast staat dat het bij de
PPI in beginsel gaat om omvangrijke vermogens. Ter bescherming van alle partijen die verbonden zijn aan een PPI
zullen rechtsvormen waarbij de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de schulden van de rechtspersoon, worden uitgesloten. Ten tweede is voor de genoemde rechtsvormen gekozen om redenen van eenvoud en
duidelijkheid: de PPI moet internationaal “herkenbaar” zijn.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de SP vragen of de minister
concrete aanwijzingen heeft dat een of meer in Nederland
gevestigde multinationale ondernemingen al hun pensioenspaarders, inclusief de Nederlandse, in een pool zouden
willen onderbrengen.
Die ontwikkelingen doen zich voor. Uit de bijschrijvingen in
de registers van de toezichthouder in België maken wij bijvoorbeeld op dat de ondernemingen BP, Nestlé en
Panasonic, het beheer over hun pensioenregelingen naar
België hebben overgebracht. Voor het overige geldt dat
wanneer multinationale ondernemingen met werknemers in
Nederland het voornemen zouden hebben hun pensioenregelingen, waaronder de Nederlandse pensioenregeling,
over te brengen naar een buitenlandse pensioeninstelling
die deze pensioenregelingen zou kunnen poolen, dit be-
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drijfsvertrouwelijke informatie betreft. Pensioenprofessionals zullen daarom – tot het moment waarop het betreffende bedrijf het voornemen publiek wenst te maken – niet bekend maken welke klanten zij adviseren of voor welke klanten zij Nederlandse of buitenlandse pensioenoplossingen
aan het verkennen zijn.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de SP vragen of de uitlatingen
van de minister in de Tweede Kamer – dat andere landen,
waar een API al tot de mogelijkheden behoort, een beetje
voorop lopen en dat deze landen een voordeel hebben en
een streepje voor – een kwalitatief oordeel van de minister
is.
Landen waar pensioeninstellingen zijn gevestigd die reeds
grensoverschrijdend diverse typen pensioenregelingen uitvoeren, lopen voor in het bedienen van de internationale
pensioenmarkt. Een aantal klanten heeft inmiddels ervaring
opgedaan met de dienstverlening door deze pensioeninstellingen en is tevens bekend met de houding van lokale
autoriteiten die toezicht houden op deze instellingen. In die
zin menen we dat deze landen door hun ervaringen in de
praktijk op dit moment een streepje voor hebben in de internationale markt voor de uitvoering van pensioenregelingen. Het aantal daadwerkelijk gerealiseerde nieuwe grensoverschrijdende pensioeninstellingen is zoals hiervoor al is
gemeld vooralsnog relatief beperk. Daarom zijn er nog voldoende mogelijkheden om partijen te interesseren voor
dienstverlening in en vanuit Nederland.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van het CDA vragen of de minister
een overzicht van een «vergelijking van IORP-vehikels»
zou kunnen aanvullen met de fiscale behandeling in de diverse landen van de IORP’s.
Verwezen wordt naar de bijlage1.132 133
Kamerstuk 31.891 E
Op een vraag van de leden van de fractie van de VVD of er
naar de mening van de regering concurrentiebeperkende
punten in de Nederlandse regeling ter zake zitten, had de
regering bij memorie van antwoord gemeld dat dit niet het
geval is. De fractieleden constateren de volgende punten
uit het vergelijkende overzicht dat bij de MvA is gevoegd: a)
De PPI is slechts geschikt voor bepaalde pensioenregelingen. In veel andere landen mogen alle soorten pensioenregelingen bij de IORP worden ondergebracht. b) Pensioenadministratie-diensten, die aan een PPI in Nederland worden verleend, worden belast met BTW. In vele andere landen zijn deze diensten vrijgesteld van de heffing van BTW.
c) Diensten van beheer en bewaring van effecten worden in
Nederland met BTW belast. In andere landen zijn deze
diensten veelal vrijgesteld van de heffing van BTW. De leden van de VVD-fractie vragen waarom de regering deze
verschillen geen concurrentie-beperkende punten acht voor
de Nederlandse PPI. Tevens vragen zij welke belastingder132
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Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning
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(red).

© R.E. Batten januari 2020

ving er is gemoeid met een algehele vrijstelling van BTW
van de aan de PPI verleende administratieve, beheers- en
bewaringsdiensten.
De leden van de VVD-fractie constateren terecht dat de
PPI slechts geschikt is voor bepaalde typen pensioenregelingen. De regering acht de beperkte reikwijdte van de PPI
geen concurrentiebeperkend punt. De PPI zal alle buitenlandse pensioenregelingen kunnen uitvoeren die een DCregeling zijn of andere elementen bevatten die bewerkstelligen dat de risico’s van de regeling de facto buiten de pensioenuitvoerder liggen (zoals een bijstortingsplicht). Daarmee kan met een PPI reeds een groot deel van de buitenlandse markt bediend worden. Op vergelijkbare wijze bieden ook Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk typen pensioenuitvoerders die zelf geen risico’s mogen dragen.
Zoals ook aangegeven bij de beantwoording van een vraag
van de leden van de CDA-fractie is de introductie van de
PPI overigens uitdrukkelijk bedoeld als eerste fase van de
introductie van de algemene pensioeninstelling (API), 134 die
alle soorten pensioenregelingen zal kunnen uitvoeren.
De regering zal in het voorjaar van 2011 de Tweede Kamer
schriftelijk informeren over de hoofdlijnen van de API.
Met betrekking tot de btw-vrijstelling op de diensten aan
PPI’s maakt Nederland gebruik van de mogelijkheden die
de BTW-Richtlijn biedt. In de BTW-Richtlijn staan de financiële diensten opgesomd waarvoor een btw-vrijstelling
geldt. Eén van deze diensten is het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Het beheer van het ter
gemeenschappelijke belegging bijeengebracht vermogen
bij PPI’s is hieronder te scharen.
Dit vermogensbeheer is een kenmerkende financiële dienst
die Nederland derhalve vrijstelt. Diensten zoals pensioenadministratie en effectenbewaring zijn echter geen diensten
die aan te merken zijn als een vrij te stellen kenmerkende
financiële dienst. De Europese Commissie wil een einde
maken aan de verschillen in de reikwijdte van de vrijstellingen tussen de lidstaten. Mede daarom is de Europese
Commissie met een voorstel gekomen dat moet leiden tot
een gelijk speelveld binnen de EU.
Het belang van dit gelijke speelveld is in de Ecofin van november 2010 door de lidstaten nogmaals onderschreven.
Hierbij is er ook speciaal aandacht geweest voor het beheer van beleggingsfondsen en pensioenfondsen. Er moet
onderzocht worden welke bepalingen in de BTW-Richtlijn
aangepast moeten worden om het gewenste gelijke speelveld binnen de EU te bereiken. Overigens zal een vrijstelling voor pensioenadministratie en effectenbewaring leiden
tot een budgettaire derving. Een deel van deze derving zal
het gevolg zijn van een verschuiving van een deel van de
binnenlandse markt voor pensioenbeheer naar PPI’s (direct
effect). Dit deel van de derving zal circa € 5 miljoen bedragen. Het andere deel van de derving zal het gevolg zijn van
het aantrekken van pensioenvermogens uit het buitenland
(indirect effect).
Dit laatste effect zal naar verwachting groter zijn en hangt
deels af van de reacties van landen om ons heen.
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Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 11 november 2008 (Kamerstuk 30.413, nr. 117).
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Kamerstuk 31.891 E
Tot slot vragen de leden van de fractie van de VVD de regering aan te geven waarom bepaalde informatie in het
overzicht ontbreekt.
De bedoelde informatie – met name met betrekking tot de
Duitse situatie – was helaas niet direct voorhanden. Om de
beantwoording van de vragen geen verdere vertraging te
laten oplopen, te meer omdat Duitsland geen IORPconcurrent is, heeft de regering gekozen om het schema
zoals het is verzonden aan uw Kamer te doen toekomen.
Inmiddels is duidelijk dat ten aanzien van de bijstortingsverplichting voor de Luxemburgse ASSEP geldt dat de bijdragende werkgever een garantie kan geven om eventuele
tekorten in de ASSEP terug te storten – maar dit is niet
verplicht. Ten aanzien van de Duitse Pensionskasse wordt
geen vennootschapsbelasting geheven indien zij de rechtsvorm van een onderlinge heeft en indien zij voldoet aan
bepaalde eisen van een «sociale» instelling en niet is overgefinancierd. Is dat niet het geval, dan wordt zij, net als een
Duits Pensionsfonds, in beginsel belast met vennootschapsbelasting, maar kan worden vrijgesteld. Zowel de
Duitse Pensionskasse als het Pensionsfonds zijn vrijgesteld van btw op het vermogensbeheer; alle overige diensten zijn belast met 19%. Zowel de Pensionskasse als het
Pensionsfonds zijn verder expliciet vrijgesteld van belasting
op beleggingsrendementen en de IORP wordt gezien als
«inwoner» voor de toepassing van belastingverdragen. Dividenden ontvangen door een Duits Pensionsfonds worden
meegenomen in de jaarlijkse belastingaanslagprocedure en
worden belast op netto-basis, na aftrek van agioreserves
op het algemene vennootschapsbelastingtarief van
15,825%. 135 Voor een Brits pensioenfonds geldt dat veel
van de diensten die het bij derden betrekt, met BTW belast
zijn tegen 17,5%.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Afbakening activiteiten
Een IORP dient zich krachtens de IORP-richtlijn te beperken tot activiteiten in verband met pensioenuitkeringen en
werkzaamheden die daarmee verband houden. De richtlijndefinitie van pensioenuitkeringen is daarbij ruim. Het
omvat arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen in de vorm
van betalingen gedurende het gehele (resterende) leven,
maar ook qua tijdsduur beperkte uitkeringen of uitkeringen
van een bedrag ineens. Onder de definitie van pensioenuitkeringen vallen daarmee ook uitkeringen die in Nederland
niet als pensioenuitkeringen in de zin van de Pensioenwet
zouden kwalificeren. Voor deze afbakening geldt dat (bij
grensoverschrijdende activiteiten) de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat waaruit een uitgevoerde pensioenregeling afkomstig is altijd dient te worden toegepast.
Dit impliceert dat een PPI slechts regelingen kan uitvoeren
die door de relevante sociale en arbeidswetgeving worden
erkend als pensioenregeling. Voor Nederlandse regelingen
zijn in dit verband de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling leidend. 136 Dat betekent onder an135
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Hierover is overigens een zaak bij het HvJ EG aanhangig.
In het vervolg wordt zo nodig de situatie op grond van de
Pensioenwet beschreven. In voorkomende gevallen is de be-
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dere dat voor de Nederlandse situatie in het geval van ouderdomspensioen een «uitkering ineens» of een «tijdelijke
periodieke uitkering» door de PPI niet tot de mogelijkheden
behoort. Gaat het om een buitenlandse regeling, dan kan
de PPI deze uitkering in beginsel wel zelf verzorgen mits de
PPI geen verzekeringstechnisch risico draagt.
De PPI is specifiek gericht op de uitvoering van pensioenregelingen waarbij geen sprake is van verzekering van risico’s. Het doel hiervan is tweeledig. In de eerste plaats is
het aangewezen dat de PPI een eenvoudig en efficiënt vehikel is, dat – willen marktpartijen zich toeleggen op de uitvoering van DC-regelingen – zonder te veel obstakels en
vereisten opgericht kan worden. Door het verzekeren van
risico’s uit te sluiten, hoeft aan een groot aantal vereisten –
die zouden gelden als de PPI wél risico’s verzekert – niet
voldaan te worden. Zo hoeven er geen technische voorzieningen aangehouden te worden en gelden er geen herstelplannen (zie hieronder). In de tweede plaats is het noodzakelijk de PPI duidelijk van andere bestaande instellingen af
te bakenen. Een instelling die zich uitsluitend op premieregelingen kan toeleggen onderscheidt zich daarmee duidelijk van een verzekeraar en een pensioenfonds. In de paragraaf Relatie tot bestaande pensioenuitvoerders: toegevoegde waarde PPI wordt hierop nader ingegaan.
De PPI kan zich toeleggen op de opbouwfase van pensioenuitkeringen die uiteindelijk de vorm kunnen krijgen van
een bedrag ineens bij het bereiken van de pensioendatum,
een tijdelijke periodieke uitkering of een levenslange uitkering. Onder tijdelijke periodieke uitkering dient te worden
verstaan het gedurende een vooraf in tijdseenheden vastgestelde periode in gedeelten uitkeren van het opgebouwde vermogen. De uitkering van het bedrag ineens en de tijdelijke periodieke uitkering kan de PPI zelf verzorgen. Door
de PPI kunnen ten aanzien van de hoogte van deze (periodieke) pensioenuitkeringen echter geen garanties worden
afgegeven waarbij de PPI zelf garant staat. De betaling van
een levenslange uitkering behoort niet tot de mogelijkheden
van de PPI; de uitkeringsduur is immers niet in tijdseenheden vastgesteld, maar afhankelijk van de levensduur van
de uitkeringsgerechtigde en herbergt daardoor een (langleven) risico. De PPI bestrijkt daarmee een deel van de mogelijke uitkeringen die de IORP-richtlijn toestaat.
Pensioenregelingen voorzien veelal in een levenslange uitkering. Voor dergelijke regelingen kan de PPI dus niet de
volledige uitvoering op zich nemen. Dit zou – zoals gezegd
– immers impliceren dat de PPI minimaal een langlevenrisico verzekert. De PPI kan echter wel een deel van de uitvoering van dergelijke regelingen verzorgen. De PPI dient
dan evenwel het belegde vermogen op moment van omzetting naar een levenslange uitkering over te dragen aan een
verzekeraar. Deze verplichting voor de PPI kan worden
vastgelegd in het contract tussen de PPI en de bijdragende
instellingen. Voor Nederlandse regelingen, waar het ouderdomspensioen de vorm dient te hebben van een levenslange uitkering, wordt de overdracht van het pensioenvermogen aan een verzekeraar ook in de Pensioenwet gewaarborgd. De benodigde wetswijziging maakt onderdeel
uit van dit wetsvoorstel. Andere lidstaten kennen mogelijk
treffende situatie op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op overeenkomstige wijze geregeld.

178

algemene delen memories van toelichting
niet de verplichting dat een pensioenregeling voorziet in levenslange periodieke uitkeringen na pensioendatum. Uitkeringen in één keer of tijdelijke periodieke uitkeringen zijn
dan mogelijk. In dergelijke gevallen kan de PPI de volledige
uitvoering van de pensioenregeling voor haar rekening nemen. In het geval van tijdelijke periodieke uitkeringen kan
dan zoals eerder gesteld evenwel geen sprake zijn van garanties ten aanzien van de omvang en hoogte van de uitkering, waarbij de PPI zelf garant staat.
Garanties kunnen wel door de PPI worden afgegeven middels – bijvoorbeeld – de beleggingsportefeuille, waarbij een
bepaald rendement wordt gerealiseerd. Ook kunnen buitenlandse regelingen uitgevoerd worden waarbij de werkgever
op grond van de sociale en arbeidswetgeving een bijstortings- of een andere betaalverplichting heeft. Op deze wijze
kunnen buitenlandse regelingen die een wettelijke garantie
bieden via de werkgever door de PPI worden uitgevoerd.
Een en ander hangt af van de vraag hoe een regeling volgens de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van het
land van herkomst van de regeling vorm wordt gegeven.
Wat betekent dit alles concreet voor de toegestane werkzaamheden van een PPI? Deze omvatten kort gezegd de
activiteiten die normaliter door pensioeninstellingen worden
uitgevoerd tijdens de opbouwfase van het pensioen. De
PPI zal dus premies «innen», en deze in beginsel tot aan
de pensioengerechtigde datum beleggen. De PPI zal bovendien de administratie verzorgen, de communicatie richting de pensioendeelnemers, en voldoen aan de verplichtingen jegens de toezichthouders. Zonodig zal de PPI ook
aan waardeoverdracht doen. Pensioenregelingen voorzien
in veel gevallen in een nabestaandenpensioen en/of een
invaliditeitspensioen.
Daarbij is relevant dat de PPI geen regelingen kan uitvoeren die verzekeringstechnische risico’s in zich hebben. Indien een deelnemer voor pensioendatum overlijdt, vervalt
het kapitaal aan het vermogen van de overige deelnemers
aan de betreffende pensioenregeling, tenzij anders is overeengekomen.
Zoals eerder opgemerkt, is de PPI, net als andere pensioeninstellingen, gehouden aan de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van een bijdragende onderneming.
Dit geldt uiteraard ook voor de activiteiten van de PPI inzake Nederlandse pensioenregelingen. In hoofdstuk 3 wordt
nader ingegaan op de mogelijke activiteiten van de PPI ten
aanzien van Nederlandse regelingen.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de SP-fractie vragen het kennelijke verschil –
tussen een IORP die geen financiële risico’s mag dragen
en een IORP die deze risico’s wel mag dragen – toe te lichten.
Een IORP die geen financiële risico’s mag dragen kan niet
jegens pensioendeelnemers garant staan voor de afdekking van biometrische risico’s (risico’s in verband met overlijden of arbeidsongeschiktheid of levensverwachting), noch
garant staan voor het behalen van een zeker beleggingsresultaat. Daarmee is zo’n IORP niet geschikt voor de uitvoering van pensioenregelingen die beogen werknemers zo’n
dekking of garantie te bieden (een defined benefit of hybride pensioenregeling). Zo’n IORP kan pensioenregelingen
uitvoeren die werknemers niet in zo’n dekking of garantie
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voorzien (defined contribution pensioenregeling). Het gegeven dat zo’n IORP geen financiële risico’s mag dragen
heeft voor het toezicht op de instelling tot gevolg dat er
geen financiële eisen hoeven te worden gesteld in verband
met deze risico’s. De eisen aan het vermogen kunnen dan
worden beperkt tot een bedrag ter dekking van de operationele risico’s. Voor de PPI geldt in verband met deze operationele risico’s een vermogenseis van EUR 225 000. Dit
bedrag is gelijk aan de vermogenseis die geldt voor beheerders van een beheerder van een beleggingsinstelling
die een vermogen van ten minste EUR 250 miljoen beheert.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
In deze paragraaf wil de regering allereerst nog eens benadrukken dat elke marktpartij een PPI kan oprichten. Verzekeraars, pensioenfondsen, andere IORP’s, et cetera,
kunnen allen zelf een PPI in het leven roepen. In het geval
dat een verzekeraar een PPI opricht, geldt daarbij artikel
3:36 Wft niet. De activiteiten van de PPI gelden dan niet als
“nevenactiviteiten” van de verzekeraar.
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 beginsel kan de verzekeraar alle activiteiten bij de PPI
onderbrengen die de PPI op grond van de Wft mag uitvoeren (zie paragraaf 3.1.) De facto maakt het in dit opzicht
dus geen verschil of de PPI door een verzekeraar wordt
opgericht of niet. Voor alle duidelijkheid: de PPI kan niet als
vermogensbeheerder fungeren. De PPI is immers toegevoegd aan artikel 3:36 Wft (verbod op nevenactiviteit). Door
de PPI toe te voegen aan 3:36 kan de PPI geen ander bedrijf uitoefenen, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan (zoals
dat bijvoorbeeld - bij nota van wijziging - is gebeurd bij
“bemiddelen”).
Dat gezegd zijnde, de PPI onderscheidt zich duidelijk van
een pensioenfonds en een verzekeraar. Zoals in de memorie van toelichting (p. 20 e.v.) uiteengezet, gelden voor de
PPI niet dezelfde eisen die aan pensioenfondsen worden
gesteld. Zo zal de PPI geen paritair bestuur hoeven te kennen. Verder zal het de PPI worden toegestaan regelingen
financieel te “ringfencen”. Ook zal voor de PPI geen domeinafbakening gelden. Wat betreft de ‘pension fund governance’ zullen deze principes voor de PPI mutatis mutandis van toepassing zijn zoals die nu ook gelden voor
verzekeraars. Voorts, omdat de PPI niet mag verzekeren,
hoeven voor de PPI ook niet de toezichteisen te gelden die
wel voor verzekeraars en pensioenfondsen gelden.
De regering wil ter verduidelijking nog wel het volgende
opmerken. 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 Pensi-
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oenwet 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.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA vroegen hoe de PPI zich verhoudt tot
andere financiële instellingen, zoals een verzekeraar en
een ICBE. Over de verhouding met een verzekeraar is al
het nodige gezegd.
Er bestaan tussen een IORP en een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) overeenkomsten. De
PPI heeft met een ICBE bijvoorbeeld gemeen dat beide instellingen geen verzekeringstechnische risico’s mogen dragen. In artikel 2, tweede lid, sub c van de IORP-richtlijn is
echter bepaald dat deze niet van toepassing is op ICBE’s.
Daarmee heeft de Europese wetgever gemeend dat deze
instellingen naar hun aard verschillen. De PPI heeft met
een ICBE gemeen dat beide instellingen geen verzekeringstechnische risico’s dragen. De IORP-richtlijn laat daartoe, zoals in paragraaf 3.1 uiteengezet, de ruimte. Echter,
een groot verschil tussen beide instellingen is dat de ICBE
geen tweede pijler pensioenregelingen mag uitvoeren. In
het feit dat de PPI dat wel mag, ligt dan ook de meerwaarde – waarnaar door de leden van de fractie van het CDA is
gevraagd - van deze nieuwe instelling ten opzichte van de
ICBE besloten.

zich af of met de PPI “banksparen” in de tweede pijler
wordt geïntroduceerd.
De regering meent dat dit niet het geval is. Voor de uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen volgt uit de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964, dat met het
bij de PPI gespaarde kapitaal op de pensioeningangsdatum
een levenslange uitkering dient te worden aangekocht voor
de oudedagsvoorziening. Levenslange uitkeringen bieden
dekking tegen langlevenrisico’s. (Arbeidsgerelateerd) ouderdomspensioen heeft daarom altijd de vorm van een verzekering. Een bankspaarproduct kan daarentegen geen
dekking bieden tegen verzekeringstechnische risico's zoals
het langlevenrisico.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de CDA-fractie vragen of het de bedoeling is
dat met de introductie van de PPI in feite banksparen in de
tweede pijler mogelijk wordt gemaakt.
De regering meent dat dit niet het geval is. Voor de uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen volgt uit de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 dat met het
bij de PPI gespaarde kapitaal op de pensioeningangsdatum
een levenslange uitkering dient te worden aangekocht voor
de oudedagsvoorziening. Levenslange uitkeringen bieden
dekking tegen langlevenrisico’s. (Arbeidsgerelateerd) ouderdomspensioen heeft daarom altijd de vorm van een verzekering. Een bankspaarproduct kan geen dekking bieden
tegen verzekeringstechnische risico’s zoals het langlevenrisico.137

Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de fracties van de PvdA en de VVD vroegen
hoe de PPI zich verhoudt tot banksparen en spaarfondsen.
Meer specifiek leken de leden van de fractie van de VVD
zich af te vragen of met de PPI de oude spaarfondsen uit
de pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) nieuw leven
wordt ingeblazen, waarbij deze fractie veronderstelt dat er
weinig vraag zal zijn naar de PPI omdat er destijds ook
weinig vraag was naar de bedoelde spaarfondsen. Bij de
totstandkoming van de Pensioenwet is geconstateerd dat
er weinig gebruik werd gemaakt van de spaarfondsen. Per
1 januari 2004 werd toezicht gehouden op 5 spaarfondsen
met in totaal 57 actieve deelnemers. Dat de spaarfondsen
uit de nationale wetgeving verdwenen zijn, had verder met
name te maken met de - destijds nieuwe - eis in de Pensioenwet dat de uitkering in het kader van een ouderdomspensioen een levenslange dient te zijn. Deze eis blijft voor
Nederlandse regelingen onverkort van kracht, ongeacht de
vraag waar de regeling is ondergebracht; dus ook in geval
van onderbrenging bij een PPI. De vraag of de oude spaarfondsen opnieuw worden geïntroduceerd kan in die zin ontkennend worden beantwoord dat in de situatie van het oude spaarfonds de eis voor een levenslange uitkering niet
van toepassing was. Het voorgaande wil niet zeggen dat er
internationaal geen kansen liggen voor een onderneming
die zich – zoals de PPI - toelegt op de uitvoering van DCregelingen. Integendeel, zoals bekend is de internationale
oriëntatie sterker op DC-regelingen gericht.

Kamerstuk 31.891 E
De leden van de CDA-fractie vragen naar aanleiding van
antwoorden in de memorie van antwoord of in de opbouwperiode dus wel via PPI gespaard kan worden (banksparen!), maar dat bij het bereiken van de pensioendatum de
gelden moeten worden overgedragen naar een verzekeraar
(of pensioenfonds) om een levenslang pensioen aan te kopen. Zij willen graag hun eerdere vraag herhalen: betekent
dit dus dat banksparen in de tweede pijler mogelijk wordt.
Voorts willen deze leden weten wat dit voor de taakafbakening betekent.
De regering is van oordeel dat de PPI geen banksparen in
de tweede pijler introduceert. Er is een duidelijk verschil
tussen banksparen en het onderbrengen van een premieovereenkomst bij een PPI. De PPI richt zich op arbeidsvoorwaardelijke pensioenregelingen, zoals die in de tweede
pijler tussen werknemers en de werkgever tot stand komen.
Bancaire inkomensvoorzieningen zijn individuele oudedagsvoorzieningen in de derde pijler. De term «banksparen» is een verzamelbegrip voor meerdere bancaire spaarvormen met verschillende doeleinden (bijv. oudedagsvoorziening en aflossing eigenwoningschuld).
De introductie van de PPI heeft ook geen gevolgen voor de
afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van het bereik van
pensioenfondsen (zowel domein als product) ten opzichte
van verzekeraars. De PPI zal zich deels op het zelfde terrein begeven als verzekeraars, namelijk de vermogensopbouwfase van premieovereenkomsten. Maar omdat het een
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ieder vrij staat een PPI op te richten, is hier geen sprake
van oneerlijke concurrentie en zijn aanvullende afspraken
in het kader van de taakafbakening niet noodzakelijk.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de CDA-fractie vragen welke consequenties
dit zal hebben voor de taakafbakening.
De introductie van de PPI brengt geen veranderingen aan
in de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars.
Kamerstuk 31.891, nr. C
Tot slot vragen de leden van de fractie van het CDA waarom pensioenfondsen hun beleggingen dan niet zouden
gaan onderbrengen via een PPI.
Het staat eenieder, ook bestuurders van pensioenfondsen,
vrij om een premiepensioeninstelling op te zetten of te besluiten gebruik te maken van de diensten van een al bestaande premiepensioeninstelling voor de uitvoering van
een premieregeling. In dat geval zal het gehele pensioenvermogen in verband met die pensioenregeling, dus zowel
de activa als de verplichtingen uit hoofde van de regeling,
naar de premiepensioeninstelling moeten worden overgebracht. De PPI moet pensioenuitvoerder worden en eigenaar van het pensioenvermogen en kan dus niet louter als
vermogensbeheerder optreden ten behoeve van dat vermogen.
Kamerstuk 31.891 E
De leden van de fractie van het CDA vragen of de regering
nogmaals kan bevestigen dat de PPI uitsluitend kan optreden als pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet,
en niet bijvoorbeeld als pensioenuitvoeringsbedrijf dat zich
uitsluitend richt op vermogensbeheer voor pensioenuitvoerders?
De regering kan bevestigen dat het verbod op nevenbedrijf
in artikel 3:36 Wft er aan in de weg staat dat de PPI vermogensbeheerdiensten aanbiedt buiten het kader van de uitvoering van een premieregeling die bij haar is ondergebracht. Dit geldt ook wanneer deze vermogensbeheerdiensten zouden worden verricht voor andere pensioenuitvoerders. In de toelichting op artikel 3:36 wordt hierover opgemerkt dat een premiepensioeninstelling onder meer niet als
beleggingsonderneming beleggingsdiensten mag verlenen
aan cliënten, zoals het beheren van hun individuele vermogens. In die toelichting staat tevens dat premiepensioeninstellingen uiteraard wel activiteiten in verband met beleggingen mogen ondernemen in het kader van hun hoofdactiviteit, voorzover die activiteiten voortkomen uit het beheer
of de bewaring van de pensioenvermogens die bij haar zijn
ondergebracht.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Bescherming van de pensioendeelnemer: prudentiële
eisen en vermogensscheiding
De PPI heeft verplichtingen jegens de deelnemer. Deze
verplichtingen bestaan er uit dat op de geëigende datum
het op naam van de deelnemer aanwezige pensioenvermogen zal worden uitgekeerd. Deze uitkeringen kunnen de
vorm hebben van uitbetalingen door de PPI aan de deelnemer, of van uitbetalingen aan een derde of, in de Neder-
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landse situatie, een verzekeraar die vervolgens de pensioenuitkeringen aan de pensioengerechtigde op zich neemt.
Eén en ander zal afhankelijk zijn van de eisen die vanuit de
sociale en arbeidswetgeving van de lidstaten worden opgelegd aan de inhoud en uitvoering van pensioenregelingen.
De financiële verplichtingen voor de PPI die voortvloeien uit
de portefeuille van pensioenovereenkomsten beperken zich
tot de uitbetaling of overdracht van de opgebouwde vermogens. Van een dekking door de PPI tegen biometrische
risico’s (langleven en overlijden) kan geen sprake zijn.
Daarmee onderscheidt de PPI zich van een verzekeraar.
Garanties met betrekking tot het beleggingsrendement of
de hoogte van de uitkeringen behoren zoals gezegd wel tot
de mogelijkheden mits de PPI niet zelf garant staat. De
richtlijneisen ten aanzien van de technische voorzieningen
zijn niet van toepassing. Deze eisen zien immers op de situatie waarin door de pensioeninstelling zelf dergelijke garanties worden afgegeven.
Naast eisen ten aanzien van de vaststelling en financiering
van de technische voorzieningen kent de richtlijn ook eisen
inzake het voorgeschreven eigen vermogen. De richtlijn
spreekt in artikel 17, eerste lid, van «dekking tegen biometrische risico’s verzekeren of een beleggingsrendement of
een bepaalde hoogte van de uitkering garanderen.» Voor
de berekening van dit vermogen verwijst de richtlijn in artikel 17, tweede lid, naar de artikelen 27 en 28 van de Richtlijn Levensverzekering.
Willen deze artikelen van toepassing zijn, dan dient de
pensioeninstelling dus dekking te bieden tegen biometrische risico’s en/of beleggingsrisico’s.
Welnu, zoals uit de definities reeds blijkt, een PPI biedt een
dergelijke dekking niet zelf. De eisen zijn daarmee niet relevant voor de PPI. Voor de PPI gelden overigens wel eisen ten aanzien van een minimumbedrag aan eigen vermogen ter dekking van risico’s inzake de beheerslasten
(operationele risico’s). In dit wetsvoorstel wordt voor deze
vereisten aangesloten bij de eisen die krachtens de Wft
worden gesteld aan beleggingsinstellingen.
Nu kan de situatie ontstaan dat een levensverzekeraar zich
in een situatie bevindt waarin hij – naast andere producten
– «pure» DC-regelingen aanbiedt. Zouden op dit deel van
haar activiteiten dan ook de «lichtere» eisen zoals die gelden voor de PPI van toepassing moeten zijn? Deze vraag
dient ontkennend te worden beantwoord. Immers, een verzekeraar zal in tegenstelling tot een PPI altijd – zelfs indien
het om «pure» DC regelingen gaat – het langleven risico op
zich dienen te nemen.
De verzekeraar verzorgt tenslotte zelf de uitkeringen.
De minimum vermogenseisen van de PPI zien uitsluitend
op de operationele risico’s van de PPI. Van een verplichting
tot het aanhouden van voldoende activa ter dekking van
technische voorzieningen en een aanvullende buffer is
geen sprake. De bescherming van de pensioendeelnemers
gericht op het veiligstellen van de ingebrachte pensioenpremies en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten
wordt geregeld door de PPI in bepaalde gevallen te verplichten het vermogen of de vermogens behorende bij pensioenregelingen onder te brengen bij een van de PPI onafhankelijke rechtspersoon, de pensioenbewaarder. Bij het
formuleren van deze verplichting, die ertoe leidt dat het te
beleggen pensioenvermogen goederenrechtelijk wordt af-
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gescheiden van het vermogen van de instelling die het beleggingsbeleid ten aanzien van het vermogen bepaalt (de
PPI), is uitdrukkelijk gekeken naar de verplichting die ertoe
strekt het vermogen van een beleggingsinstelling onder te
brengen bij een bewaarder. Deze verplichting volgt uit de
bepalingen in de Wft die zien op het publieke toezicht op
beleggingsinstellingen. Zoals uit het artikelsgewijs deel V
zal blijken bestaat deze verplichting slechts in bepaalde
omschreven gevallen.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen wat de regering concreet heeft bedoeld met de minimum vermogenseisen
waarover in de memorie wordt gesproken.
Voor de PPI gelden eisen ten aanzien van een minimumbedrag aan eigen vermogen ter dekking van risico’s inzake
de beheerslasten (operationele risico’s). In dit wetsvoorstel
wordt voor deze vereisten aangesloten bij de eisen die
krachtens de Wft worden gesteld aan beleggingsinstellingen. Het bedrag van euro 225.000 is onafhankelijk van de
hoogte van het operationele risico en is dus geen percentage van het eigen vermogen, zoals de leden van de CDAfractie hebben geopperd.
Operationeel risico betreft - zo willen de leden van eveneens de CDA-fractie weten - het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen,
menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte
externe gebeurtenissen.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
De premiepensioeninstelling zal in verband met de uitvoering van een pensioenregeling een pensioenreglement (laten) opstellen waarin de door werkgevers en werknemers
gemaakte afspraken worden overgenomen.
Bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het beheer van het pensioenvermogen (zie de boven genoemde
definitie) zal de premiepensioeninstelling gebonden zijn
aan de verplichtingen die voortkomen uit dit pensioenreglement en de door de werkgever en de premiepensioeninstelling aangegane uitvoeringsovereenkomst.
In bepaalde gevallen zal een pensioenbewaarder moeten
worden aangesteld.
De pensioenbewaarder is een aparte rechtspersoon, die
als enige taak heeft het bewaren van dit vermogen. Op deze manier wordt zeker gesteld dat wanneer er sprake is
van een «reëel risico»138 – zelfs bij een faillissement van de
PPI – het pensioenvermogen «veilig» is. In deel V van het
artikelsgewijs deel wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed.
Wat de bescherming van de deelnemer betreft, voldoet de
PPI volledig aan de minimum eisen uit de IORP-richtlijn.
Behalve de hier reeds genoemde (financiële) maatregelen
spelen ook de bepalingen inzake voorlichting een belangrijke rol in de bescherming van de deelnemers.
Verder moet bedacht worden dat de richtlijn er vanuit gaat
dat het sociaal en arbeidsrecht van de lidstaat waar een
regeling tot stand is gekomen van toepassing blijft op de
regeling, ongeacht de vraag in welke staat de regeling

wordt uitgevoerd. Vanuit dat sociaal en arbeidsrecht kan
een verdere bescherming van de deelnemer voortvloeien.
Voor Nederlandse regelingen blijft de Pensioenwet van
toepassing (zie verder hoofdstuk 3 «Borging bestaande
waarborgen bij uitvoering PPI en relatie met de sociale en
arbeidswetgeving»).
Vanuit de Nederlandse pensioenwetgeving beschouwd, is
de positie van de deelnemer wiens regeling wordt ondergebracht bij een PPI gelijkwaardig aan die van een deelnemer wiens regeling wordt ondergebracht bij een verzekeraar. Dat acht de regering ook wenselijk. Want hoewel de
PPI in tegenstelling tot een verzekeraar een IORP in de zin
van de IORP-richtlijn is, is de PPI ten aanzien van de governance meer te vergelijken met een verzekeraar dan met
een pensioenfonds. Daarbij wordt gedoeld op het feit dat
sociale partners via een pensioenfonds de eigen pensioenregeling uitvoeren voor de eigen collectiviteit. Dat nu is bij
de verzekeraar en de PPI niet per definitie het geval.
Voorgaande overwegingen hebben geleid tot het voorstel
om artikel 27 van de WOR van overeenkomstige toepassing te laten zijn op de beslissing van de werkgever de
pensioenregeling onder te brengen bij een PPI. 139 Om dezelfde reden zullen de «Principes voor goed pensioenfondsbestuur (pension fund governance)» – voor zover die
gelden voor verzekeraars – ook op de PPI van toepassing
worden verklaard (zie verder de paragraaf inzake de eisen
aan de bedrijfsvoering).
[de paragraaf “rechtsvorm” is ondergebracht in de artikelsgewijze toelichting bij art. 3:19a (red.)]
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Eisen aan de bedrijfsvoering
De richtlijn stelt verschillende voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zo eist de richtlijn dat een
IORP daadwerkelijk wordt bestuurd door personen van
goede reputatie die zelf over voldoende beroepskwalificaties en beroepservaring beschikken of adviseurs in dienst
hebben met toepasselijke beroepskwalificaties en beroepservaring. Van iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling dienen naar behoren vastgestelde regels te
bestaan betreffende de werking die bovendien naar behoren aan de pensioendeelnemers zijn gecommuniceerd. De
pensioendeelnemers dienen tevens voldoende over de
voorwaarden van de pensioenregeling te worden ingelicht,
waaronder over de rechten en plichten van de partijen betrokken bij de pensioenregeling, en de (aard en spreiding
van de) aan de regeling verbonden risico’s. Voor de invulling van deze voorwaarden wordt aangesloten bij de eisen
die momenteel krachtens de Wft worden gesteld aan financiële ondernemingen (waaronder ook verzekeraars vallen)
inzake deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit, en
inzake structurering en inrichting. Uit artikel 33 van de Pensioenwet en artikel 11 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zal volgen dat in aanvulling hierop bovendien de zogeheten
«pension fund governance» (pfg)principes ter waarborging
139

138

Art. 4:71b.
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Zie de artikelsgewijze toelichting op de wijziging van art. 23
Pensioenwet en op de wijziging van art. 8 Wet verplichte beroepspensioenregeling.
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van goed bestuur van toepassing zullen zijn. Het betreft
hier de «Principes voor goed pensioenfondsbestuur (pension fund governance)» – voor zover die gelden voor verzekeraars – zoals die door de Stichting van de Arbeid zijn
vastgesteld op 16 december 2005 en die via artikel 33 van
de Pensioenwet wettelijk verankerd zijn.
Beleggingsvoorschriften
De richtlijn eist dat lidstaten pensioeninstellingen verplichten een beleggingsbeleid te voeren dat in overeenstemming is met de «prudent person»-regel wanneer de pensioeninstelling Europese (EU/EER) regelingen uitvoert. Bij
deze bepaling uit de richtlijn is direct aangesloten bij de wijze waarop implementatie in de Pensioenwet heeft plaatsgevonden. De deelnemers hebben de mate van beleggingsvrijheid die hen in de pensioenovereenkomst c.q. het
pensioenreglement wordt toegekend. Voor Nederlandse
regelingen is daarbij artikel 52 Pensioenwet relevant.
[de paragraaf “Beheer en de bewaring van een pensioenvermogen” is ondergebracht in de artikelsgewijze toelichting bij art.4:71b (red.)]
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Het veilig stellen van vorderingen van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden
De positie van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden (hierna gemakshalve genoemd: pensioencrediteuren)
dient adequaat te worden beschermd. Deze bescherming
wordt op twee manieren geboden.
In de eerste plaats wordt de positie van pensioencrediteuren beschermd doordat de premiepensioeninstellingen onder toezicht staan: premiepensioeninstellingen zijn vergunningplichtig en dienen aan bepaalde voorschriften te voldoen.
In de tweede plaats worden maatregelen voorgesteld die
tot doel hebben te waarborgen dat pensioencrediteuren
hun aanspraken ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Deze paragraaf heeft betrekking op de maatregelen die ertoe
strekken deze laatstgenoemde vorm van bescherming te
bieden.
De inhoud van de maatregelen die in verband met deze
bescherming worden voorgesteld wordt hieronder nader
toegelicht. Indien deze maatregelen niet zouden worden
genomen zou de uitoefening van aanspraken van pensioencrediteuren op twee mogelijke manieren kunnen worden aangetast.
(1) aantasting van het vermogen waarop verhaal kan
worden gezocht door andere crediteuren dan pensioencrediteuren. Indien zou worden nagelaten nadere
regels te stellen ter bescherming van vorderingen van
pensioencrediteuren zouden ook andere crediteuren
dan de pensioencrediteuren zich kunnen verhalen op
het vermogen van een premiepensioeninstelling.
(2) indien evengenoemde nadere regels niet worden gesteld, zouden pensioencrediteuren die een vordering
hebben uit hoofde van pensioenregeling X zich kunnen verhalen op vermogensbestanddelen van de premiepensioeninstelling die zij heeft verworven en onder
zich heeft in verband met de uitvoering van pensioenregeling Y. Dit wordt het besmettingsrisico genoemd.
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Ad 1. aantasting door andere crediteuren dan pensioencrediteuren
Het is mogelijk dat niet alleen pensioencrediteuren een
vordering hebben op de premiepensioeninstelling, maar
ook andere crediteuren. Zonder nadere regeling zouden de
gewone voorrangsregels van toepassing zijn op de verhaalsrechten van alle crediteuren. Dit zou betekenen dat de
pensioencrediteuren een concurrente vordering hebben.
Eerst zouden de bevoorrechte crediteuren, zoals de fiscus,
worden voldaan. Indien daarna nog vermogensbestanddelen overblijven, zouden deze pondspondsgewijs worden
verdeeld over de concurrente schuldeisers, onder wie de
pensioencrediteuren. Het door de pensioendeelnemers ingebrachte vermogen zou zonder nadere regels dus worden
aangewend tot voldoening van de vorderingen van andere
crediteuren dan de pensioencrediteuren.
Gelet op het bijzondere karakter van pensioenvorderingen,
is dat niet gewenst. Pensioenvorderingen onderscheiden
zich van andere vorderingen door hoofdzakelijk twee factoren.
In de eerste plaats zijn pensioenvorderingen voor de personen in kwestie van een geheel andere orde dan vrijwel
alle andere vorderingen. Pensioenvorderingen bepalen in
belangrijke mate de levensstandaard na de pensionering,
in tegenstelling tot een doorsnee andere vordering. Dit
noopt ertoe de uitoefening van een pensioenaanspraak veiliger te stellen dan de uitoefening van een andere vordering.
In de tweede plaats kenmerkt de pensioenvordering zich
hierdoor, dat zij betrekking heeft op een vermogen dat door
de pensioencrediteuren is opgebouwd, vaak door jarenlange premiebetaling. Zou de uitoefening van pensioenaanspraken worden aangetast doordat ook andere crediteuren
dan pensioencrediteuren zich kunnen verhalen op het door
de pensioencrediteuren opgebouwde vermogen, dan zal
dat door de pensioencrediteuren als een grote onrechtvaardigheid worden beschouwd.
Ad 2. aantasting door besmetting van de ene pensioenvordering door de andere pensioenvordering
Wanneer een premiepensioeninstelling meer dan één pensioenvermogen aanhoudt, heeft dit tot gevolg dat pensioenvermogens goederenrechtelijk vermengen doordat al
deze pensioenvermogens tot de eigendom van diezelfde
premiepensioeninstelling behoren. Daarmee is er een risico
dat pensioencrediteuren die een vordering hebben op deze
premiepensioeninstelling in verband met pensioenvermogen X zich zouden kunnen verhalen op het pensioenvermogen dat de rechtspersoon in bewaring heeft in verband met pensioenregeling Y. Dit risico wordt ook wel besmettingsgevaar genoemd. Indien bijvoorbeeld ten behoeve van pensioenvermogen X wordt belegd met geleend
geld (en de rechtspersoon dus verplichtingen uit hoofde
van de geldlening heeft) en het pensioenvermogen X op
enig moment ontoereikend is om de geleende gelden terug
te betalen (bijvoorbeeld omdat de met het geleende geld
gedane beleggingen sterk in waarde zijn gedaald), zou de
geldverstrekker zijn vordering tot terugbetaling kunnen verhalen op pensioenvermogen Y dat immers ook eigendom is
van die rechtspersoon. Het scheiden van vermogens kan
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voorkomen dat regelingen met een minder dan verwacht
beleggingsrendement worden «gecompenseerd» door regelingen die wél goede resultaten bereiken.
Mogelijke oplossingen
Om de aantasting van de positie van de pensioencrediteuren door nietpensioencrediteuren te voorkomen zijn twee
oplossingen mogelijk: (1) een contractuele beperking van
de verhaalsmogelijkheden en (2) een wettelijke beperking
van de verhaalsmogelijkheden. Om het besmettingsrisico
te voorkomen zijn ook twee oplossingen mogelijk: (3) een
voorwaardelijke wettelijke verplichting die strekt tot goederenrechtelijke scheiding en (4) een onvoorwaardelijke wettelijke verplichting die strekt tot goederenrechtelijke scheiding.
Ad 1. Een contractuele beperking van de verhaalsmogelijkheden op een collectief beheerd vermogen wordt gerealiseerd door in overeenkomsten met wederpartijen waar al
dan niet significante verplichtingen uit voort kunnen vloeien
een zogenaamde «limited recourse» afspraak en eventueel
een «non-petition» afspraak op te nemen. De wederpartij
verplicht zich dan contractueel om de inning van zijn vorderingen te beperken tot het vermogen ten aanzien waarvan
de betreffende overeenkomst wordt aangegaan en geen
verhaal te nemen op vermogens die de bewaarder uit anderen hoofde houdt. Ook doet hij contractueel afstand van
zijn recht om het faillissement van de bewaarder aan te
vragen indien zijn vorderingen niet of niet geheel worden
voldaan.
Ad 2. Een wettelijke beperking van de verhaalsmogelijkheden op een vermogen houdt een regeling in die vastlegt (i)
welke vorderingen bij voorrang uit een vermogen kunnen
worden voldaan en (ii) de volgorde waarin schuldeisers
verhaal kunnen nemen op een vermogen vanwege deze en
andere vorderingen.
Ad 3. Een voorwaardelijke wettelijke verplichting die strekt
tot goederenrechtelijke scheiding van vermogens die collectief worden beheerd houdt een verplichting in voor de
beheerder van een vermogen om bij in de wet genoemde
omstandigheden het vermogen onder te brengen in een
andere rechtspersoon. In artikel 4:44 , tweede lid, van de
Wft is bijvoorbeeld geregeld dat een bewaarder zich moet
beperken tot de bewaring van het vermogen van één beleggingsfonds wanneer het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd in verband met dat fonds het risico meebrengt dat
het vermogen van het fonds (en daarbij het eigen vermogen van de bewaarder) ontoereikend zal blijken voor
voldoening van vorderingen die daaruit moeten worden
voldaan.
Ad 4. Een onvoorwaardelijke wettelijke verplichting die
strekt tot goederenrechtelijke scheiding van vermogens die
collectief worden beheerd houdt een verplichting in voor de
beheerder van een bepaald vermogen om dit in alle gevallen onder te brengen in een andere rechtspersoon.
De criteria die zijn gehanteerd bij het kiezen van een oplossing
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Bij een keuze voor een van de mogelijke oplossingen spelen drie aspecten een rol.
Allereerst is van belang de waarschijnlijkheid van de noodzaak tot het doen van een beroep op de maatregel die
strekt tot het veilig stellen van vorderingen van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden. Waar besmettingsrisico’s tussen vermogens beperkt zijn (bijvoorbeeld omdat
de beleggingsvrijheid beperkt is tot beleggingen die geen
ongedekte verplichtingen met zich brengen) of er technische voorzieningen zijn voorgeschreven ter afdekking van
beleggingsrisico’s binnen een regeling, zal er minder reden
zijn tot het treffen van maatregelen ter realisatie van vermogensscheiding dan bij vermogens in verband waarmee
een beleggingsbeleid wordt gevoerd dat wel (grote) risico’s
voor andere vermogens binnen dezelfde bewaarder
(rechtspersoon) met zich brengt.
Een tweede aspect is de juridische kracht van het gekozen
instrument ter realisatie van het veilig stellen van de vorderingen van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden.
Meer specifiek wordt bedoeld: de mate van waarschijnlijkheid dat een Nederlandse of buitenlandse rechter rekening
zal houden met de beoogde bescherming van de vorderingen van pensioendeelnemers en pensioengerechtigden
wanneer schuldeisers verhaal zoeken op het pensioenvermogen.
Tot slot zijn de lasten die gemoeid zijn met de overwogen
maatregel relevant. Het is bewerkelijk en kostbaar om telkens een nieuwe bewaarder op te richten en aan alle wettelijke eisen voor bewaarders te voldoen wanneer een
nieuw vermogen in beheer wordt genomen (denk bijvoorbeeld aan eisen ten aanzien van het eigen vermogen van
een bewaarder).
De gekozen oplossingen
Omdat beide vormen van aantasting (aantasting door nietpensioencrediteuren en besmetting door andere pensioencrediteuren) moeten worden voorkomen, is in dit voorstel
gekozen voor een combinatie van een rangregeling 140 en
een voorwaardelijke verplichting die strekt tot goederenrechtelijke scheiding van vorderingen pensioenvermogens.141 Voor de formulering van de rangregeling en de
voorwaardelijke verplichting die strekt tot goederenrechtelijke scheiding van vorderingen op pensioenvermogens is
aansluiting gezocht bij de regelingen die thans gelden voor
vermogens behorende bij beleggingsfondsen. Ook voor
vermogens behorende bij beleggingsfondsen geldt zowel
een rangregeling als een verplichting tot het onderbrengen
van het vermogen bij een bewaarder indien het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd zogenaamde besmettingsrisico’s meebrengt.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De regering heeft in de memorie van toelichting twee mogelijke oplossingen beschreven om de aantasting van de
positie van de pensioencrediteuren door nietpensioencrediteuren te voorkomen. Ook heeft ze twee oplossingen beschreven om besmettingsrisico’s tussen pensioenvermogens te voorkomen. De leden van de CDA140
141

Art. 4:71a.
Art. 4:71b.
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fractie vroegen om een toetsing van deze mogelijke oplossingen aan drie criteria die door de regering zijn gehanteerd bij het kiezen van een oplossing.
De resultaten van deze toetsing worden hieronder in een
schema gepresenteerd. Vooraf zij opgemerkt dat het risico
dat de genoemde tekorten zich voordoen ofwel beperkt is,
ofwel door de voorgestelde maatregelen beperkt wordt.
Bovendien moet worden bedacht dat een onderscheid kan
worden gemaakt tussen tekorten die zich voordoen op het
niveau van de PPI die in extremo kunnen leiden tot faillissement van de PPI en tekorten die zich voordoen op het
niveau van een pensioenregeling en die kunnen leiden tot
kruissubsidiëring binnen de PPI. Van tekorten die zich
voordoen op het niveau van de PPI is sprake wanneer de
vorderingen van alle schuldeisers van de PPI de waarde
van de activa van de PPI overtreffen. In dat geval kan het
faillissement van de PPI worden aangevraagd en zullen
schuldeisers proberen hun vorderingen met voorrang te
verhalen op het resterende vermogen.
Van tekorten op het niveau van een pensioenregeling is
sprake als de waarde van de vorderingen in verband met
de uitvoering van een pensioenregeling de waarde van de
activa in verband met die pensioenregeling overtreffen. In
dat geval is het pensioenvermogen per saldo negatief. Partijen die ondervinden dat hun vorderingen vanwege een tekort niet volledig uit het pensioenvermogen (zullen) worden
voldaan, zullen in principe verhaal proberen te zoeken op
andere vermogensbestanddelen van de PPI, namelijk het
eigen vermogen en andere (pensioen)vermogens die bij de
PPI zijn ondergebracht. Deze vorderingen kunnen in beginsel worden voldaan zolang de waarde van alle activa van
de PPI de waarde van alle verplichtingen van de PPI overtreffen. In dat geval is sprake van kruissubsidiëring (“besmettingsrisico’s”) binnen de PPI.
Kamerstuk 31.891 E
De leden van de CDA-fractie willen weten wanneer de PPI
aanspraken moet verlenen aan de deelnemer. Is dat vanaf
het moment dat de desbetreffende deelnemer toetreedt tot
de regeling, ook indien er nog geen premie is betaald? Of
vanaf het moment dat de premie door de PPI is ontvangen
en deze voor rekening en risico van de deelnemer wordt
belegd? In het eerste geval wordt volledig voldaan aan de
Pensioenwet, maar loopt de PPI risico en mag dat? In het
tweede geval loopt de PPI geen risico, maar verwerft de
deelnemer pas aanspraken nadat de premie is betaald. En
dat staat op gespannen voet met de Pensioenwet. Dus:
mag de PPI uitgaan van het zogenoemde «kasstelsel»?
D.w.z. dat er pas aanspraken ontstaan zodra de premie is
ontvangen, ook al is dat te laat. Of moet zij uitgaan van het

Aantasting door
andere crediteuren
dan pensioencrediteuren (van
de eigen regeling)

Contractuele beperking van mogelijkheden tot verhaal
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Buiten faillissement PPI

zogenoemde «prolongatie stelsel»? Dat wil zeggen dat er
aanspraken ontstaan vanaf de premievervaldatum, ook al
wordt de premie dan nog niet betaald.
De PPI voert pensioenregelingen uit zoals deze zijn gedefinieerd in het lokale sociaal- en arbeidsrecht. Dat betekent
dat voor de uitvoering van Nederlandse regelingen de Pensioenwet wordt gevolgd: de aanspraken worden in principe
verleend vanaf het moment dat de deelnemer toetreedt tot
de regeling. Vanaf dat moment heeft de werkgever ook de
verplichting om de premies af te dragen. De werkelijke afdracht van de premies door de werkgever moet worden gezien als een standaard debiteurenrisico dat elke onderneming loopt wanneer deze «op rekening» levert. Om die reden worden aan de PPI ook eisen ten aanzien van eigen
vermogen en bedrijfsvoering gesteld.
Wanneer de werkgever op enig moment ophoudt met premiebetaling, stopt de opbouw van aanspraken en wordt de
regeling premievrij gemaakt. Deze werkwijze is niet anders
dan bij verzekeraars. Overigens hebben verzekeraars en
de PPI wel de plicht om de deelnemer hierover te informeren voordat ze de regeling premievrij kunnen maken. Ook
is de PPI, net als de verzekeraar, verplicht zich aantoonbaar in te spannen om de achterstallige premies alsnog te
innen.
Kamerstuk 31.891 E
Ook willen de leden van deze [CDA-] fractie weten of eventuele achterstallige betalingen, onder de betalingen vallen
die onder omstandigheden worden overgenomen door het
UWV.
De regeling van overname van de pensioenverplichtingen
in de WW is niet gewijzigd met dit wetsvoorstel. Dat betekent dat onder de voorwaarden zoals in de regeling genoemd het UWV de betalingen overneemt. Daarbij maakt
het niet uit bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds,
verzekeraar of PPI) de regeling is ondergebracht.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
[de paragraaf “De rangregeling” is ondergebracht in de artikelsgewijze toelichting bij art.4:71b (red.)]
[de paragraaf “De pensioenbewaarder” is ondergebracht
in de artikelsgewijze toelichting bij art.4:71b (red.)]
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Waarschijnlijkheid
van de noodzaak tot
het doen van een
beroep op de maatregel
("limited recourse")
en dat derdecrediteuren nalaten
het faillissement van
de PPI aan te vragen
indien hun vorderingen niet (volledig)
worden voldaan ("non
petition").
Dergelijke afspraken
kunnen ook worden
aangegaan met pensioencrediteuren van
andere pensioenregelingen die bij de
premiepensioeninstelling zijn ondergebracht.
In dat geval is sprake
van 'ringfencing': het
scheiden van pensioenvermogens per
pensioenregeling.
Pensioencrediteuren
zullen er in beginsel
van uitgaan dat de
afspraken worden gerespecteerd. Zij zullen deze afspraken in
de regel niet inroepen
zolang hun vorderingen worden voldaan
en zij geen reden
hebben om aan de
naleving en handhaving van de afspraken door de PPI te
twijfelen.
Bij faillissement is de
opbrengst van de
goederen in de regel
onvoldoende om de
vorderingen van alle
schuldeisers te kunnen voldoen. Pensioencrediteuren zullen
de contractuele afspraken inroepen om
verhaal voor hun vorderingen zeker te
stellen.
De wettelijke beperking van mogelijkheden tot verhaal ziet
niet op de situatie
buiten faillissement.
Bij faillissement is de
opbrengst van de
goederen in de regel
onvoldoende om de
vorderingen van alle
schuldeisers te kun-

Juridische kracht
van het gekozen instrument

Lasten die gemoeid zijn met
de overwogen
maatregel

(Nederlands of evt.
buitenlands) dwingend recht terzijde te
worden geschoven.

te administratie
van vorderingen
en activa.

Idem

Idem

Niet relevant

Niet relevant

Een wettelijke regeling in Nederlands civiel recht is sterker
dan contractuele afspraken, maar omdat
de figuur niet in ieder

Nihil: bescherming volgt uit de
wet, maar er dienen kosten te
worden gemaakt
voor een adequa-
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besmetting van de
ene pensioenvordering door de andere pensioenvordering

Voorwaardelijke
wettelijke verplichting tot goederenrechtelijke scheiding van vermogens

Onvoorwaardelijke
wettelijke verplichting tot goederenrechtelijke scheiding van vermogens

Waarschijnlijkheid
van de noodzaak tot
het doen van een
beroep op de maatregel
nen voldoen.
Pensioencrediteuren
zullen een wettelijke
beperking van mogelijkheden tot verhaal
inroepen om verhaal
voor hun vorderingen
zeker te stellen.
Maatregel wordt bij
voorbaat ingeroepen
indien uit het beleggingsbeleid reële besmettingsrisico’s
voortkomen (zie par.
5.4)

Juridische kracht
van het gekozen instrument

Lasten die gemoeid zijn met
de overwogen
maatregel

land gangbaar is,
moet worden afgewacht hoe een buitenlandse rechter met
deze figuur omgaat.

te administratie
van vorderingen
en activa.

Ook in een internationale context relatief
sterk: vrijwel alle westerse landen kennen
een vorm van rechtspersoonlijkheid

Bij faillissement
PPI
Buiten faillissement PPI

Idem

Idem

Hoog: kosten gebruik aparte
rechtspersoon.
Kosten worden
echter alleen relevant indien de
voorwaarde intreedt.
Idem

Maatregel wordt bij
voorbaat ingeroepen.

Bij faillissement
PPI

Idem

Ook in een internationale context relatief
sterk: vrijwel alle westerse landen kennen
een vorm van rechtspersoonlijkheid
Idem

Buiten faillissement PPI

Kamerstuk 31.891, nr. 3
Relevante toezichthouders en verantwoordelijkheidsverdeling
Het financieel toezicht in Nederland wordt uitgevoerd door
twee toezichthouders. De Nederlandsche Bank (hierna:
DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht, gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het
bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector. De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) is verantwoordelijk
voor het gedragstoezicht, gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.
Dit geldt zowel voor het toezicht op financiële ondernemingen (krachtens de Wft) als voor het toezicht op pensioenfondsen (krachtens de Pensioenwet).
Het toezicht op pensioenfondsen wordt op grond van de
Pensioenwet uitgeoefend door DNB. Op basis van de
IORP-richtlijn dient een pensioeninstelling bij de uitvoering
van haar activiteiten over een vergunning van de toezichthoudende instantie te beschikken of in een register te zijn
ingeschreven.
Op grond van de Pensioenwet moet een pensioenfonds
zich binnen drie maanden na zijn oprichting melden bij
DNB. DNB draagt vervolgens zorg voor de inschrijving in
alsmede beheer van een register waarin alle pensioenfondsen met zetel in Nederland worden ingeschreven. In
geval van de uitvoering van een Nederlandse regeling is, in
aanvulling op het prudentieel en gedragstoezicht, krachtens
de Pensioenwet sprake van materieel toezicht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ook bij DNB.
Voor de PPI wordt geheel bij deze verantwoordelijkheids-
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Hoog: kosten gebruik aparte
rechtspersoon.

Idem

verdeling aangesloten. DNB wordt derhalve in de Wft aangewezen als toezichthouder en vergunningverlenende instantie voor de PPI. Het toezicht op pensioeninstellingen
wordt hierdoor bij één toezichthouder neergelegd. Op deze
wijze wordt aangesloten bij de kennis en ervaring die DNB
op pensioenterrein heeft. Dit sluit bovendien aan bij de rol
van DNB bij grensoverschrijdende pensioenactiviteiten.
Indien een pensioeninstelling voornemens is grensoverschrijdend pensioenactiviteiten te gaan ontplooien is hiervoor op basis van de IORP-richtlijn, naast genoemde vergunning of registratie, voorafgaande toestemming nodig
van de toezichthouder van het land waar de pensioeninstelling haar zetel heeft. Indien een pensioenfonds met zetel in
Nederland grensoverschrijdend zijn diensten aan wil bieden
is hiervoor een vergunning van DNB vereist. Daarnaast is
DNB aanspreekpunt voor buitenlandse toezichthouders die
toezicht houden op pensioeninstellingen die voornemens
zijn een Nederlandse regeling uit te voeren.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen verder wat bedoeld
wordt met de opmerking in de memorie van toelichting dat
een vergunning van DNB vereist is als een Nederlands
pensioenfonds grensoverschrijdend zijn diensten aan wil
bieden. Ook een pensioenfonds kan grensoverschrijdend
actief zijn. De voorwaarden waaraan het betreffende pensioenfonds in dat geval dient te voldoen, zijn reeds vastgelegd in de Pensioenwet. In antwoord op de betreffende
vraag van het CDA zij benadrukt dat de betreffende artikelen van de Pensioenwet niet zien op pensioeninstellingen in
het algemeen, maar uitsluitend op pensioenfondsen zoals
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bedoeld in de Pensioenwet. Overigens wijkt hetgeen voor
het pensioenfonds is geregeld in de Pensioenwet inhoudelijk niet af van hetgeen in de Wft wordt geregeld voor de
PPI. In beide gevallen is namelijk overgenomen wat de
richtlijn op dit punt voorschrijft.
In concreto is in artikel 125 PW bepaald dat een pensioenfonds pas bijdragen van een buitenlandse bijdragende onderneming mag ontvangen indien het daarvoor vergunning
heeft gevraagd aan DNB. Daarbij dient bedacht te worden
dat een Nederlands pensioenfonds (dit dus in tegenstelling
tot de PPI) geen vergunning nodig heeft als het uitsluitend
voor Nederlandse regelingen actief is. Verder is de vergunningverlening en het toezicht in geval van grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen geregeld in § 7.4.2.
van de Pensioenwet. Voor de volledigheid zij opgemerkt
dat de betreffende artikelen geen wijziging ondergaan met
het wetsvoorstel inzake de PPI.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Vervolgens vroegen deze leden naar de redenen waarom
verzekeraars slechts op bescheiden schaal grensoverschrijdend actief zijn.
Indien een verzekeraar grensoverschrijdend actief wil zijn
op pensioengebied, zal hij zich onder andere in het algemeen moeten houden aan dwingende bepalingen op het
gebied van pensioenen van de lidstaat van ontvangst. Dit
vergt goede kennis van dat recht. Voor verzekeraars is het
niet eenvoudig om zonder vestiging in de lidstaat van ontvangst die kennis te verwerven. Bovendien zal hij in geval
van conflicten veelal onderworpen zijn aan het recht van
die lidstaat. Dit vergt dus dat de verzekeraar zich ook op de
hoogte stelt van dat recht en zich in die lidstaat moet kunnen verweren. Dit zijn praktische obstakels in het vrij verkeer van diensten. Dit alles speelt bij een PPI een veel
minder grote rol, aangezien de regelingen die de PPI zal
uitvoeren veel minder ingewikkeld dan verzekeringstechnische regelingen zullen zijn. Natuurlijk kunnen verzekeraars
zich ook uitsluitend toeleggen op DC-regelingen, maar
vooraleer zij een vergunning krijgen voor het bedrijf van
verzekeraar moeten zij wel aan andere eisen voldoen dan
voor de PPI gelden (zie paragraaf 3.3).
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Voor de situatie dat een PPI met zetel in Nederland voornemens is om een buitenlandse regeling uit te voeren
(krachtens de Wft) is het daarom wenselijk om DNB ook
hier aan te wijzen als toezichthouder. Een PPI die voornemens is een buitenlandse pensioenregeling uit te voeren
stelt DNB hiervan, onder opgave van bij of krachtens AMvB
bepaalde gegevens, in kennis. DNB informeert de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar deze PPI haar activiteiten wenst uit te voeren over deze kennisgeving.
Op basis van de IORP-richtlijn informeert de toezichthoudende instantie uit deze lidstaat DNB binnen twee maanden over de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving.
DNB en de betrokken toezichthoudende instantie werken
ook samen op het terrein van de handhaving. Als de Nederlandse pensioeninstelling zich niet houdt aan de voorschriften van de lidstaat waar de bijdragende onderneming
of zelfstandige is gevestigd, zal DNB in samenspraak met
de toezichthouder uit de andere lidstaat maatregelen ne-
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men om een einde te maken aan de inbreuk. Dat volgt uit
artikel 1:51 juncto artikel 1:59 Wft. Als ultimum remedium
kan de voortzetting van de uitvoering van die pensioenregeling worden verboden.
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt wordt bij het toezicht op de PPI aangesloten bij de verantwoordelijkheidsverdeling zoals deze is opgenomen in de Wft en de Pensioenwet. Binnen deze verdeling is de AFM verantwoordelijk
voor het gedragstoezicht. Op grond van de Pensioenwet
houdt de AFM daarom toezicht op de gedragsaspecten zoals voorlichting door pensioenuitvoerders aan deelnemers.
Voor de informatieverstrekking door de PPI op grond van
artikel 4:71d van de Wft wordt hierbij aangesloten. Hierop
zal derhalve door de AFM toezicht worden uitgeoefend.
Daarnaast zal de AFM toezicht houden op pensioenbewaarders. Op grond van artikel 4:44, tweede lid, van de
Wft, dient een beleggingsinstelling onder bepaalde omstandigheden een onafhankelijke bewaarder aan te stellen.
Het toezicht op deze bewaarder wordt uitgeoefend door de
AFM. In dit wetsvoorstel is een vergelijkbare bepaling – in
artikel 4:71b – opgenomen betreffende de aanstelling van
een pensioenbewaarder voor de PPI.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie stellen verschillende vragen
ten aanzien van grensoverschrijdende activiteiten van de
PPI: welke toezichthouder heeft de leiding indien een PPI
een buitenlandse pensioenregeling wil uitvoeren? Wordt er
overlegd tussen DNB en de buitenlandse toezichthouder?
Hoe wordt de samenwerking tussen DNB en betrokken
toezichthoudende buitenlandse instantie precies vormgegeven? Hoe vindt de besluitvorming over te nemen maatregelen bij inbreuk op de voorschriften van de lidstaat waar
de bijdragende onderneming of zelfstandige is gevestigd
precies plaats? Wat gebeurt er indien DNB en betrokken
toezichthoudende buitenlandse instantie niet tot overeenstemming komen?
Indien een pensioeninstelling voornemens is grensoverschrijdend pensioenactiviteiten te gaan ontplooien is hiervoor op basis van de IORP-richtlijn voorafgaande toestemming nodig van de toezichthouder van het land waar
de pensioeninstelling haar zetel heeft. DNB is aanspreekpunt (zie hieronder) voor buitenlandse toezichthouders die
toezicht houden op pensioeninstellingen die voornemens
zijn een Nederlandse regeling uit te voeren. Voor de situatie dat een PPI met zetel in Nederland voornemens is om
een buitenlandse regeling uit te voeren (krachtens de Wft)
is het daarom wenselijk om DNB ook hier aan te wijzen als
toezichthouder.
Een PPI die voornemens is een buitenlandse pensioenregeling uit te voeren stelt DNB hiervan, onder opgave van bij
of krachtens AMvB bepaalde gegevens, in kennis. DNB informeert de toezichthoudende instantie van de lidstaat over
deze kennisgeving. Op basis van de IORP-richtlijn informeert de toezichthoudende instantie uit deze lidstaat DNB
binnen twee maanden over de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving. DNB en de betrokken toezichthoudende
instantie werken ook samen op het terrein van de handhaving. Als de Nederlandse pensioeninstelling zich niet houdt
aan de voorschriften van de lidstaat waar de bijdragende
onderneming of zelfstandige is gevestigd, zal DNB na een
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kennisgeving van de toezichthouder uit de andere lidstaat
maatregelen nemen om een einde te maken aan de inbreuk. Dat volgt uit artikel 1:51 juncto artikel 1:59 Wft.
Voorts wijst de regering op dat de PPI een vergunning
moet hebben om überhaupt als PPI actief te zijn; dus ook
als de PPI uitsluitend binnen Nederland actief is.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Relatie tot bestaande instellingen en pensioenuitvoerders: toegevoegde waarde PPI
Nederland kent op dit moment twee typen pensioenuitvoerders naar Nederlands recht: het pensioenfonds (dat tevens
kwalificeert als pensioeninstelling in de zin van de IORPrichtlijn) en de verzekeraar. Onderstaand wordt aangegeven wat de PPI toevoegt aan de uitvoeringsmogelijkheden
die via deze twee typen pensioenuitvoerder al bestaan. De
PPI is van toegevoegde waarde voor een marktpartij die
zich wil gaan toeleggen op het bedienen van een bepaald
segment van de Europese en internationale DC-markt en
deze in «eigen beheer» wil gaan uitvoeren. Daarbij ligt de
kracht van de PPI in haar eenvoud: door de soepele oprichtings-en vormeisen kan een PPI relatief «snel» het levenslicht zien. Als een alternatief vehikel voor de uitvoering van
louter en alleen de «PPIactiviteiten» zou gedacht kunnen
worden aan de oprichting van een verzekeraar.
Dit lijkt voor een marktpartij die zich op deze activiteit wil
gaan toeleggen om meerdere redenen een weinig aantrekkelijke optie. Ten eerste, de Wft staat aan deze mogelijkheid in de weg. Artikel 2:30 van de Wft bepaalt immers dat
DNB slechts een vergunning verleent aan een levensverzekeraar met zetel in Nederland voor de branche Kapitalisatieverrichtingen of voor de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen indien de aanvrager een vergunning
heeft voor de branche Levensverzekering algemeen. Met
andere woorden: een verzekeraar die zich uitsluitend toelegt op pensioenuitkeringen op basis van premieovereenkomsten, en daarbij zelf geen risico’s verzekert is uitgesloten. Ten tweede, indien een marktpartij zich uitsluitend wil
toeleggen op premieregelingen is het aanvragen van een
levensverzekeringsvergunning een onevenredig zware vergunningseis. Zoals boven reeds aangestipt behoeven er –
ingevolge de IORP-richtlijn – geen specifieke eisen te gelden op het gebied van bijvoorbeeld de technische voorzieningen en de solvabiliteitsmarge. Ook kan worden afgezien
van het van toepassing zijn van de bepalingen inzake de
portefeuilleoverdracht, de noodregeling en bijzondere
maatregelen zoals saneringplannen. Anders gezegd; met
de komst van de PPI kan een marktpartij zich «snel» toeleggen op de (grensoverschrijdende) uitvoering van premieregelingen. Uit de formele en informele consultatie is
gebleken dat hieraan behoefte bestaat. Een PPI die zich
kan toeleggen op één enkele activiteit, en zich daarin zal
specialiseren, zal naar verwachting efficiënter kunnen opereren dan een instelling die verschillende activiteiten ontplooit (waarbij dit al of niet van rechtswege opgelegd
wordt).
Artikel 3:36 van de Wft bepaalt dat het een verzekeraar
verboden is een ander bedrijf uit te oefenen dan het bedrijf
waarvoor de vergunning is verleend. Indien een verzekeraar nu een premiepensioeninstelling opricht in de vorm
van een separate rechtspersoon, krijgt deze rechtspersoon
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een vergunning – als het aan de voorwaarden voldoet – en
daarmee een IORP-paspoort. Indien een verzekeraar een
nieuwe rechtspersoon (de premiepensioeninstelling) opricht, gelden de activiteiten van die rechtspersoon niet als
nevenactiviteiten in de zin van de Wft. De premiepensioeninstelling en de verzekeraar zijn immers juridisch gescheiden entiteiten.
Hoewel verzekeraars op grond van de levenrichtlijn als Europese pensioenverzekeraars kunnen optreden, kan geconstateerd worden dat verzekeraars om uiteenlopende
redenen slechts beperkt grensoverschrijdend actief zijn op
pensioengebied en de hierboven geschetste rol nauwelijks
vervullen. Ook op dat punt kan de PPI een meerwaarde
hebben.
Opgemerkt kan nog worden dat de activiteiten van een PPI
gelijkenissen vertonen met die van een levensverzekeraar
die de branche «spaarkas» uitvoert. In het oog moet echter
worden gehouden dat de overeenkomst die premiepensioeninstelling uitvoert niet kwalificeert als een «levensverzekering» en «verzekeringsovereenkomst» in de zin van artikel 7:995 BW respectievelijk artikel 7:925 BW. Op grond
van het eerst genoemde artikel is levensverzekering de in
verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat ongevallenverzekering niet
als levensverzekering wordt beschouwd. Anders gezegd,
het doel van het aangaan van een verzekeringsovereenkomst ligt in het afdekken van een toekomstige onzekerheid. De essentie van het aangaan van een overeenkomst
met een premiepensioeninstelling ligt in het opbouwen van
pensioenvermogen.
Wat betreft pensioenfondsen, de Pensioenwet staat pensioenfondsen met een vergunning van DNB toe grensoverschrijdende activiteiten te verrichten. Toch lijkt het pensioenfonds niet optimaal toegesneden op de grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen. Er zijn immers enkele voorwaarden – die nauw samenhangen met
het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen en de
aard van de regelingen – die in de praktijk het Nederlandse
pensioenfonds een minder aantrekkelijke uitvoerder van
buitenlandse regelingen kan maken. In de eerste plaats is
dat de domeinafbakening. In het kort komt deze afbakening
erop neer dat pensioenfondsen pensioenregelingen uitvoeren voor de eigen solidariteitskring waarvoor (en waardoor)
ze zijn opgericht. Daarnaast vormen Nederlandse pensioenfondsen één (solidair) financieel geheel.
Dus ook in geval van de uitvoering van een buitenlandse
regeling zal die buitenlandse regeling volledig meedelen in
de financiële risico’s van het pensioenfonds. Er geldt met
andere woorden een verbod op, zoals dat wel genoemd
wordt, «ringfencing». Dat wil zeggen dat regelingen en de
daarbij horende vermogens niet mogen worden afgescheiden van het geheel. Tot slot gelden er voor pensioenfondsen specifieke voorwaarden inzake de bestuurssamenstelling, de medezeggenschap en pension fund governance
(zie de eerder aangehaalde principes van de Stichting van
de Arbeid).
Omdat de PPI nadrukkelijk geen pensioenfonds is waarin
sociale partners uitsluitend voor hun eigen solidariteitskring
een pensioenregeling uitvoeren, hoeven voor de PPI niet
dezelfde eisen te gelden die aan pensioenfondsen worden
gesteld. Zo zal de PPI geen paritair bestuur hoeven te ken-
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nen. Verder zal het de PPI worden toegestaan regelingen
financieel te «ringfencen». Ook zal voor de PPI geen domeinafbakening gelden. Voor de pension fund governance
zullen de principes van toepassing zijn zoals die nu ook
gelden voor verzekeraars.
Tot slot kunnen nog de gelijkenissen met een zogeheten
ICBE142 (Europese beleggingsinstelling) genoemd worden.
Het is onmiskenbaar dat er tussen een IORP en een ICBE
overeenkomsten bestaan. Niet voor niets bepaalt artikel 2,
tweede lid, sub c van de IORP-richtlijn dat deze niet van
toepassing is op ICBE’s. Daarmee heeft de Europese wetgever gemeend dat deze instellingen naar hun aard verschillen. De PPI heeft met een ICBE gemeen dat beide instellingen geen verzekeringstechnische risico’s dragen. De
IORP-richtlijn laat daartoe de ruimte. De richtlijn maakt immers een onderscheid tussen zogeheten artikel 17 IORP’s
(dat zijn IORP’s die verzekeren) en niet-artikel 17 IORP’s.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA en PvdA-fractie vroegen naar de rol
van de PPI met betrekking tot pensioenuitkeringen door de
PPI en/of door derden, zoals verzekeraars. De leden van
de CDA-fractie vroegen welk deel van de uitkeringen de
PPI bestrijkt in vergelijking met de mogelijkheden binnen de
IORP-richtlijn.
De PPI is een IORP. IORP’s kunnen op grond van de richtlijn allerlei uitkeringen doen: eenmalige, gedurende een
beperkt aantal termijnen maar ook levenslange uitkeringen.
Het staat de lidstaten echter vrij om de IORP naar eigen inzichten vorm te geven. In het wetsvoorstel is er – gelet op
de argumenten die zijn aangedragen in hoofdstuk 2 - voor
gekozen om de PPI een IORP te laten zijn die niet verzekert en die geen biometrische risico’s mag dragen. De consequentie van deze keuze is dat de PPI niet in een levenslange uitkering kan voorzien. Een dergelijke uitkering bevat
immers het langlevenrisico. De PPI mag derhalve uitsluitend eenmalige uitkeringen doen of gedurende een beperkt
aantal termijnen. Een verzekeraar kan wel een levenslange
uitkering verzorgen.
Toch kan de PPI – op indirecte wijze – voor een levenslange uitkering zorgen. Dat kan omdat de PPI ook als bemiddelaar kan optreden. In die hoedanigheid kan de PPI een
verzekeraar kiezen die de uitkering verzorgt. Omdat de PPI
over een vergunning beschikt, wordt bij nota van wijziging
geregeld dat de vergunning voor “bemiddelaar”, “adviseur”
en “gevolmachtigd agent” via een vereenvoudigde wijze
kan worden aangevraagd. Middels de functie van het “één
loket” kan de werkgever voor het gehele product (inclusief
de uitkering) bij de PPI terecht. In andere lidstaten kan het
voorkomen dat de plicht tot levenslange uitkering niet bestaat. In zo’n geval kan de PPI de uitkering wel zelf verzorgen. Of deze mogelijkheid bestaat hangt van het sociaal en
arbeidrecht af van de lidstaat in kwestie. Helaas moet de
regering op de vraag van de leden van de CDA-fractie antwoorden dat zij niet beschikt over een overzicht van de
landen die verplicht een levenslange uitkering kennen.
142

Instelling voor collectieve belegging in effecten, zie Richtlijn
85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor
collectieve belegging in effecten (Pb EG L375).
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Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de fractie van het CDA hebben gevraagd
naar de mogelijkheid van het extern verzekeren van risico’s. Aangezien de PPI geen risico’s mag lopen, kan hij
dergelijke risico’s ook niet extern verzekeren.
Van herverzekeren kan derhalve geen sprake zijn. Dat
neemt niet weg dat de PPI in de hierboven genoemde rol
als adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigde toch een rol
kan spelen bij pensioenregelingen waarbij sociale partners
een dekking tegen bepaalde risico’s zijn overeengekomen.
Zo zouden werkgevers en werknemers er voor kunnen kiezen om een nabestaandenpensioen of een invaliditeitspensioen (met verzekeringstechnische risico’s) onderdeel te laten zijn van hun pensioenregeling. De PPI kan de werkgever dan adviseren over een geschikte uitvoerder. Tevens
kan de PPI als bemiddelaar of gevolmachtigd agent optreden tussen de betreffende pensioenuitvoerder en de werkgever. Dit is echter iets anders dan het extern verzekeren
van risico’s die de PPI loopt. De relatie die de leden van de
CDA-fractie in het verslag lijken te leggen tussen deze materie en het voorgestelde artikel 81a, vijfde lid, van de Pensioenwet, ziet de regering overigens niet.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Met het voorgaande is in wezen ook de vraag van de leden
van de CDA-fractie of een PPI standaard geen enkele vorm
van pensioenopbouw voor nabestaanden kent, beantwoord.
Immers, voor zover de regeling voor het nabestaandenpensioen verzekeringstechnische risico’s kent, kan deze
niet door de PPI zelf worden uitgevoerd. Ten aanzien van
het nabestaandenpensioen kan de PPI in dat geval wel de
intermediaire rol spelen die hier is beschreven. De regering
wenst daarbij te benadrukken dat niet de keuze voor een
specifieke uitvoerder bepalend is voor het antwoord op de
vraag of sprake is van een nabestaandenpensioen, maar
de inhoud van de pensioenregeling. Het is volledig aan sociale partners om hierover al dan niet afspraken te maken.
Op dit punt heeft de regering de wetgeving niet aangepast
en in die zin is er ook geen sprake van een besluit. Tot slot
zij opgemerkt dat aan de keuzes van sociale partners ook
fiscale aspecten zitten. Daarop wordt in hoofdstuk 4 nader
ingaan.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen naar de rol die de
PPI kan vervullen met betrekking tot het afgeven van rendementsgaranties en - omdat gesteld wordt dat garanties
wel door de PPI kunnen worden afgegeven middels bijvoorbeeld de beleggingsportefeuille – welke voorbeelden
nog meer te geven zijn. Zij wilden voorts weten hoe een garantie via de beleggingsportefeuille werkt en hoe dit zich
verhoudt tot de opmerking dat garanties met betrekking tot
het beleggingsrendement of de hoogte van de uitkeringen
wel tot de mogelijkheden van een PPI behoren, mits deze
niet zelf garant staat. Deze leden wezen er in dat verband
ook op dat een groot aantal partijen te kennen heeft gegeven de werkingssfeer van het voorstel te beperkt te vinden
omdat de PPI geen rendementsgaranties zou kunnen geven. In paragraaf 3.5 wordt hier verder aandacht aan be-
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steed wat betreft de rol van buitenlandse IORP’s.
Bij de consultatie van het veld bleek het misverstand te bestaan dat de PPI nimmer regelingen kan uitvoeren waarbij
sprake is van rendementsgaranties. Dat misverstand heeft
de regering weg willen nemen door in de memorie van toelichting te beschrijven onder welke omstandigheden de PPI
wel een premieregeling kan uitvoeren waarbij sprake is van
rendementstoezeggingen. De centrale vraag daarbij moet
steeds zijn: wie staat uiteindelijk garant? De leden van de
fractie van het CDA hebben hier een nadere toelichting bij
gevraagd.
De PPI kan zelf – als instelling – niet garant staan. Dat laat
onverlet dat de PPI wel degelijk regelingen met rendementsgaranties kan uitvoeren. In veel lidstaten is het immers de werkgever – en niet de PPI zelf – die de garantie
geeft, dan wel een garantiefonds. Deze garantieplicht van
de werkgever maakt deel uit van de sociale en arbeidswetgeving en daaraan is de werkgever op grond van de IORPrichtlijn gebonden, ongeacht in welke lidstaat de regeling
wordt uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld,
loopt de DC trust zelf geen enkel risico. Garanties worden
in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie door de werkgever geboden en daarna – bij eventuele insolventie van
de werkgever – door het zogeheten Pension Protection
Fund. In Duitsland staat uiteindelijk de Pensionsversicherungsverein garant. Bovendien kan de PPI middels een
bepaalde beleggingsstrategie (in de memorie van toelichting ‘technische oplossingen’ genoemd) bepaalde resultaten nastreven. Bijvoorbeeld door de handel in derivaten.
Net zoals bij een beleggingsfonds zoals gedefinieerd in de
Wet op het financieel toezicht, kunnen er bij een PPI bepaalde rendementen in het vooruitzicht worden gesteld. Dat
is de enige wijze waarop er middels de beleggingsportefeuille rendementstoezeggingen kunnen worden gegeven.
In tegenstelling tot de suggestie die in de memorie van toelichting zou kunnen worden gelezen (pagina 5) kunnen
werkelijke garanties met betrekking tot deze rendementen
echter niet gegeven worden door de PPI.
Samenvattend, de PPI kan alle premieregelingen uitvoeren
met rendementsgaranties jegens de deelnemers, zolang de
PPI niet zelf verplicht is garant te staan.
Kamerstuk 31.891, nr. 9
De leden van de PvdA-fractie vroegen of de regering voornemens is een analyse uit te voeren van de mogelijke gevolgen van de introductie van de PPI op het Nederlandse
pensioenstelsel.
De regering meent dat er geen gevolgen voor het pensioenstelsel zullen zijn in die zin dat premieovereenkomsten
in de zin van de Pensioenwet nu ook al door een verzekeraar, pensioenfonds of buitenlandse pensioeninstelling uitgevoerd kunnen worden en er geen sprake is van de introductie van een nieuw type pensioenregeling. In Nederland
blijken de sociale partners overwegend de voorkeur te geven aan een uitkeringsovereenkomst. De introductie van
een extra pensioenuitvoerder voor een specifiek soort pensioenregelingen per se verandert die voorkeur niet. Indien
sociale partners een premiepensioenregeling zijn overeengekomen zal de beschikbaarheid van de PPI als pensioenuitvoerder wel relevant kunnen zijn bij de keuze voor een
partij aan wie de uitvoering van de regeling wordt toever-
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trouwd, opdat – gegeven de gemaakte pensioenafspraken het beste resultaat wordt gerealiseerd voor alle betrokkenen. Door de invoering van de PPI zal naar verwachting
wel meer marktwerking kunnen ontstaan tussen uitvoerders. Deze marktwerking kan een positieve bijdrage leveren aan een betere prijsstelling en een vergroting van
transparantie inzake tweede pijler premieovereenkomsten
waarvan alle betrokkenen bij deze overeenkomsten profijt
kunnen hebben.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
3. Waarborgen bij uitvoering Nederlandse regelingen
In de boven aangehaalde Hoofdlijnennotitie is uiteengezet
dat de introductie van de API niet mag leiden tot toezichtsarbitrage. Met andere woorden: voorkomen moet worden
dat er mogelijkheden bestaan om op oneigenlijke gronden
de eisen uit de Pensioenwet en de Wft te omzeilen. Met de
introductie van de PPI zullen dergelijke mogelijkheden ook
niet ontstaan.
Mogelijke activiteiten PPI ten aanzien van Nederlandse
regelingen
In de Pensioenwet worden drie soorten pensioenovereenkomsten onderscheiden: de uitkeringsovereenkomst, de
kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst.
Voor premieovereenkomsten waarbij de premie in beginsel
tot aan pensioendatum belegd wordt en de pensioenuitvoerder geen risico’s draagt, mag de PPI de opbouwfase
uitvoeren. In de Pensioenwet is bepaald dat een ouderdomspensioen de vorm moet hebben van een levenslange
uitkering (artikel 15 Pensioenwet). Als de PPI ook de uitkeringsfase zou uitvoeren dan zou de PPI daarbij wel risico’s
lopen (langleven risico).
Zoals eerder gezegd mag de PPI geen risico’s dragen. Ook
in Nederland zou de werkgever een premie én een (minimaal) gegarandeerd rendement toe kunnen zeggen. In het
licht van de Pensioenwet en de daarin opgenomen onderbrengingsplicht, zou dat betekenen dat bij de uitvoering van
een dergelijke regeling de PPI garant zou moeten staan
voor dat toegezegde rendement. Nu de PPI dergelijke verzekeringstechnische risico’s niet mag dragen, kan de PPI
een dergelijke Nederlandse regeling niet uitvoeren.
Om te bewerkstelligen dat de bij de PPI belegde pensioenvermogens uitgekeerd worden in de vorm van een levenslange uitkering zal de PPI ook een contract met een verzekeraar moeten afsluiten. De PPI kan dat op twee manieren
doen: (1) zij brengt zelf – als contractant – de uitkeringsfase onder bij een verzekeraar, ten behoeve van de pensioengerechtigden/ verzekerden en/of (2) zij bemiddelt bij de
totstandkoming van het verzekeringscontract.
Bij de eerste rechtshandeling treedt de PPI niet als bemiddelaar op, maar als pensioenuitvoerder. De verzekeraar is
verantwoordelijk voor de uitkeringsfase. De PPI wordt voor
Nederlandse pensioenregelingen wettelijk verplicht om het
belegd vermogen op de pensioendatum over te dragen aan
een verzekeraar. Deze mogelijkheid tot overdracht van PPI
naar een verzekeraar laat overigens onverlet dat de deelnemer gebruik kan maken van zijn wettelijke mogelijkheid
om een andere pensioenuitvoerder aan te wijzen waaraan
het opgebouwde kapitaal moet worden overgedragen. Hiertoe wordt een artikel 81a aan de Pensioenwet en 89a aan
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de Wet verplichte beroepspensioenregeling toegevoegd. Al
met al wordt gerealiseerd dat – hoewel de opbouwfase en
uitkeringsfase van de pensioenregelingen in verschillende
instellingen plaatshebben – het totaal van opbouw- en uitkeringsfase per definitie kwalificeert als een Nederlands
pensioen. Overigens betekent de omstandigheid dat de PPI
geen risico’s mag dragen dat de PPI zelf geen nabestaandenpensioen in de vorm van een risicoverzekering kan uitvoeren. Evenmin kan bij de PPI zelf een invaliditeitspensioen worden ondergebracht. De PPI zal als bemiddelaar
hierin wel een rol kunnen vervullen (de tweede situatie).
Vooral bij de uitvoering van buitenlandse regelingen en
Nederlandse «aanvullende» verzekeringen zal deze situatie zich kunnen voordoen.
Overigens kan een deelnemer gebruik maken van zijn (wettelijk) recht om op pensioendatum of bij einde deelname
een deel van zijn ouderdomspensioen (i.c. het bij de PPI
opgebouwde kapitaal) uit te ruilen voor een nabestaandenpensioen.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de SP willen graag weten of
partijen die zitten te wachten op de mogelijkheid een PPI in
Nederland te kunnen beginnen uitsluitend geïnteresseerd
zijn in de oprichting van een PPI ten behoeve van pensioenspaarders in het buitenland, of dat er wellicht toch partijen zijn die daarbij ook de Nederlandse pensioengerechtigden willen poolen.
De premiepensioeninstelling kan premieregelingen uitvoeren en daardoor alleen pensioenregelingen poolen die het
karakter van een premieregeling hebben.
Premieregelingen zijn internationaal zeer gangbaar, dus
het ligt voor de hand dat partijen die een premiepensioeninstelling willen opzetten vooral zullen beogen de internationale markt te bedienen.
Zoals ook blijkt uit het overzicht in de memorie van toelichting 143 hebben werknemers in Nederland thans namelijk
grotendeels (ongeveer 95%) pensioenaanspraken uit hoofde van een uitkeringsregeling of een hybride pensioenregeling. Omdat de premiepensioeninstelling geen risico’s op
zich mag nemen, kunnen deze soorten Nederlandse pensioenregelingen niet door de premiepensioeninstelling worden gepoold. Voor zover het Nederlandse pensioengerechtigden betreft, geldt dat zij een levenslange uitkering moeten hebben en daarin kan de PPI niet voorzien. Het is echter niet uitgesloten dat er partijen zullen zijn die (tevens)
beogen het relatief beperkt aantal Nederlandse premieregelingen uit te voeren en te poolen, met het doel eerdergenoemde voordelen voor werkgevers en werknemers te realiseren.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Driehoeksverhouding Pensioenwet
De pensioenregeling komt tot stand in het overleg tussen
sociale partners/de werkgever en zijn werknemers (of hun
respectievelijke vertegenwoordigende organisaties). Vervolgens brengt de werkgever de pensioenregeling onder bij
een pensioenuitvoerder. Daartoe sluit hij een uitvoerings-

overeenkomst af met die pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder stelt vervolgens een pensioenreglement op,
dat een vertaling is van de pensioenregeling. Het pensioenreglement regelt de relatie tussen de pensioenuitvoerder en
de deelnemer. Ook in geval de werkgever er voor kiest om
de pensioenregeling (i.c. een premieregeling) onder te
brengen bij een PPI komt deze driehoeksrelatie tot stand.
Borging bestaande waarborgen bij uitvoering door PPI
en relatie met de sociale en arbeidswetgeving
Hoewel de PPI geen pensioenuitkeringen in de zin van de
Pensioenwet doet en haar werkzaamheden beperkt tot de
opbouwfase, heeft dat geen gevolgen voor het niveau van
bescherming dat de Pensioenwet voor de deelnemers
waarborgt. Immers alle relevante bepalingen uit de Pensioenwet zijn onverkort van toepassing. Dat betekent onder
andere dat de zorgplicht die geldt bij een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid – waarbij de deelnemer de
beleggingsverantwoordelijkheid heeft overgenomen – van
toepassing is. Verder zijn de artikelen van toepassing omtrent waardeoverdracht, pensioenverevening bij echtscheiding, de eerder genoemde uitruil OP-NP etc.144 Voor zover
de PPI een Nederlandse regeling uitvoert, is de PPI ook
gehouden aan de informatieverplichtingen die de Pensioenwet oplegt.
Voorts zal de PPI aan dezelfde governance eisen moeten
voldoen die voor verzekeraars gelden indien zij pensioenuitkeringen verzorgen. Dat betekent in ieder geval dat de
PPI zijn organisatie zo moet inrichten dat een goed bestuur
gewaarborgd is, waardoor in ieder geval verantwoording
wordt afgelegd aan de aanspraakgerechtigden en er intern
toezicht is.
Relatie tot andere pensioenuitvoerders
De PPI is een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet en voegt zich daardoor bij de andere pensioenuitvoerders, pensioenfondsen en verzekeraars. De vraag doet
zich voor of de introductie van de PPI mogelijk inbreuk
maakt op het gelijke speelveld dat tussen verzekeraars en
pensioenfondsen is gecreëerd. Die vraag kan ontkennend
beantwoord worden omdat het verzekeraars en pensioenfondsen vrij staat een PPI op te richten. Wel dient het pensioenfonds daarbij te voldoen aan de principes voor goed
pensioenfondsbestuur – zoals bedoeld in artikel 33 van de
Pensioenwet – ten aanzien van de verhouding tussen pensioenfondsen en hun dochters. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen dat de PPI zich slechts tot een
beperkt deel van de Nederlandse pensioenmarkt kan richten, immers alleen de activiteiten in de opbouwfase ten
aanzien van premieovereenkomsten.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Om te beginnen wordt echter stilgestaan bij de opmerking
van de leden van de fractie van de SP dat zij de PPI beschouwen als een gevaar voor de in Nederland dominante
uitkeringsovereenkomsten.
Deze zienswijze deelt het kabinet niet. Immers, de inhoud
van de regeling is de verantwoordelijkheid van sociale
144
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Kamerstuk 31.891, nr. 3, p. 25.
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Zie de toelichting op artikel 81a Pensioenwet in kamerstuk
31.891, nr. 3.
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partners. Ook nu kunnen zij kiezen voor een premieovereenkomst. In de huidige constellatie kan deze worden uitgevoerd door zowel een pensioenfonds als een verzekeraar. Het enkele feit dat er voor dergelijke overeenkomsten
een extra uitvoerder bijkomt, zal naar de stellige overtuiging
van de regering geen invloed hebben op de keuze van sociale partners voor de inhoud van de overeenkomst. Kiezen
sociale partners voor een premieovereenkomst, dan kan
deze bij een PPI worden ondergebracht, bij een verzekeraar, maar ook bij een pensioenfonds waarbij sociale partners via het bestuur rechtstreeks betrokken blijven bij de
uitvoering van de pensioenregeling. Hoewel in formele zin
de werkgever de onderbrengende partij is, is in geval van
onderbrenging door een werkgever bij een PPI instemming
van de Ondernemingsraad vereist. Tot slot zij herhaald dat
de PPI zich met name
richt op de buitenlandse markt die meer DC-georiënteerd
is.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen zich af welke verantwoordelijkheden de PPI kan hebben die voortkomen uit de
Pensioenwet.
Voor zover een Nederlandse regeling wordt uitgevoerd is in
beginsel de gehele Pensioenwet van toepassing. Dat geldt
uiteraard niet voor artikelen die expliciet zien op het pensioenfonds. Hoofdstuk 5 met algemene bepalingen met betrekking tot pensioenfondsen en hoofdstuk 6 inzake het financieel toetsingskader inzake pensioenfondsen zijn dan
ook niet van toepassing op de PPI.
Voor zover de PPI een buitenlandse regeling uitvoert is het
Nederlandse sociaal en arbeidsrecht niet van toepassing.
Om op dit punt de nodige helderheid te verschaffen, is
voorgesteld om in de nadere bepalingen omtrent de definities (artikel 2 van de Pensioenwet en artikel 2 van de Wet
verplichte beroepspensioenregeling) aan te geven welke
artikelen uit de Pensioenwet als sociaal en arbeidsrecht
dienen te worden beschouwd. Andersom wordt er in het
wetsvoorstel in een nieuw artikel (artikel 98a PW en artikel
105a WVB) expliciet aangegeven dat het sociaal en arbeidsrecht juist niet van toepassing is indien een buitenlandse regeling wordt uitgevoerd. Overigens is artikel 2 van
de Pensioenwet (alsmede artikel 2 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling) bij nota van wijziging verder
aangescherpt.
Met het vraagstuk van het sociaal en arbeidsrecht hangt
ook samen de wijze waarop de PPI actief kan zijn voor
zelfstandigen. Met name de leden van de CDA-fractie hebben de regering gevraagd in te gaan op de relatie tussen
de PPI en de zelfstandigen. In beginsel kan de PPI een
pensioenregeling voor zelfstandigen uitvoeren, indien die
pensioenregeling op grond van de nationale wetgeving als
een arbeidsvoorwaardelijk pensioen wordt gezien. In Nederland zijn alleen de verplichtgestelde solidaire pensioenregelingen op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling gelijkgesteld met arbeidsvoorwaardelijke pensioenen. Een PPI kan dus ook dergelijke Nederlandse beroepspensioenregelingen uitvoeren. Andere pensioenregelingen of pensioenproducten voor zelfstandigen zijn geen
verplichte solidaire regelingen. Alleen daarom al behoren
zij niet tot het domein van de arbeidsvoorwaardelijke pen-
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sioenen. Deze regelingen kunnen dus niet door de PPI
worden uitgevoerd (evenmin als door een pensioenfonds).
Vrijwillige of individuele pensioenproducten zijn bij uitstek
producten die in de derde pijler thuishoren. De PPI kan dus
voor zelfstandigen maar een zeer beperkte rol spelen. Overigens gaat het bij het vraagstuk van pensioen voor zelfstandigen niet zozeer om de uitvoerder, als wel om de inhoud en de kosten van een pensioenregeling voor zelfstandigen. De oplossing van dat vraagstuk zullen (organisaties van) zelfstandigen zelf moeten vormgeven, evenals
sociale partners dat doen bij pensioenregelingen voor
werknemers.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de fracties van CDA en PvdA hebben gevraagd welke instanties de uitkeringsfase van een Nederlandse regeling voor hun rekening kunnen nemen indien de
opbouwfase is ondergebracht bij een PPI. De leden van de
CDA-fractie vroegen zich daarbij af waarom dit meestal een
verzekeraar zal zijn en welke andere situatie denkbaar is.
De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts naar de rol
die de PPI op de binnenlandse markt kan vervullen.
Bij een Nederlandse regeling schrijft zowel de Pensioenwet
als de Wet verplichte beroepspensioenregeling voor dat de
uitkering inzake een ouderdomspensioen een levenslange
dient te zijn. Daarmee draagt deze uitkering een verzekeringstechnisch risico (langlevenrisico) in zich. Vanwege dit
verzekeringstechnische element kan de PPI de uitkeringsfase niet voor haar rekening nemen. Het is evident dat een
verzekeraar een uitkering waarin dergelijke risico’s zijn vervat, wel op zich kan nemen. Banken en de voormalige
werkgever – zoals door de PvdA geopperd – kunnen dergelijke verzekeringsactiviteiten niet aan gaan. Daar speelt
overigens ook een rol bij dat de Pensioenwet de werkgever
nu juist – in verband met de bescherming van de deelnemer - verplicht de pensioenaanspraken (en dus ook de levenslange uitkering) buiten de onderneming onder te brengen. Echter, voor zover de betreffende deelnemer aanspraken mocht hebben opgebouwd bij een pensioenfonds,
zou de uitkeringsfase door het desbetreffende pensioenfonds kunnen worden uitgevoerd. Dat kan dan overigens
uitsluitend op verzoek van de deelnemer zelf.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Ten aanzien van de situatie waarin een verzekeraar de uitkeringsfase voor haar rekening neemt, hebben de leden
van de CDA-fractie gevraagd hoe de informatieverplichting
van artikel 21 en de artikelen 38 tot en met 47 van de Pensioenwet doorwerken. Essentieel voor de beantwoording is
feitelijk de vraag wie in deze situatie wordt aangemerkt als
de pensioenuitvoerder. Op de pensioenuitvoerder rusten
immers de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de
Pensioenwet. Daarbij dient bedacht te worden dat de PPI
nimmer de uitvoerder van de (levenslange) uitkeringsfase
van een Nederlandse regeling kán zijn aangezien de PPI
de daarmee gepaard gaande biometrische risico’s niet mag
lopen.
Om te waarborgen dat sprake is van een levenslange uitkering zal de PPI een verzekeraar moeten selecteren die de
uitkeringsfase zal uitvoeren. In verband daarmee wordt aan
artikel 25, eerste lid, van de Pensioenwet een onderdeel
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toegevoegd. In dit onderdeel is voorgeschreven dat in de
uitvoeringsovereenkomst wordt aangegeven op grond van
welke criteria de PPI de verzekeraar kiest. Bij de vaststelling van die criteria kan rekening worden gehouden met
eventuele preferenties van de werkgever. Zoals in de memorie van toelichting (op pagina 19) is aangegeven, kan de
PPI op twee manieren handelen. Ten eerste kan de PPI
zelf een contract afsluiten met de pensioenuitvoerder die
de uitkeringsfase voor zijn rekening neemt. De PPI doet dat
dan als gevolmachtigde namens de werkgever. Een andere
mogelijkheid is dat de PPI optreedt als bemiddelaar en adviseur jegens de werkgever. Op grond van artikel 25 van de
Pensioenwet zal de PPI dan wel een verzekeraar selecteren, maar de werkgever zal vervolgens zelf het contract
met de gekozen verzekeraar ondertekenen.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen hoe in dit verband
om te gaan met de situatie wanneer een PPI is opgericht
door een verzekeraar en hoe de PPI dan optreedt als tussenpersoon.
Indien een verzekeringsmaatschappij een PPI-dochter opricht, kunnen – met inachtneming van de bedoelde criteria
– de moeder- en de dochtermaatschappij een contract met
elkaar sluiten. Dat kan mede door de PPI als tussenpersoon tot stand komen. Overigens mag van de PPI verwacht worden dat deze voorwaarden weet te bedingen die
ook gunstig zijn voor de onderbrengende werkgever.
In aansluiting daarop is in het voorgestelde artikel 81a van
de Pensioenwet bepaald dat de PPI de betreffende waarde
moet overdragen aan de door de PPI aan te wijzen verzekeraar. In tegenstelling tot de suggestie die in de memorie
van toelichting is gewekt, is de PPI tot het moment van de
waardeoverdracht op grond van artikel 81a van de Pensioenwet de pensioenuitvoerder. Na de hier bedoelde waardeoverdracht is de verzekeraar de feitelijke pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet. Op de verzekeraar
rust dan ook direct de taak om aan de bedoelde informatieverplichtingen te voldoen. Overigens zijn daarbij niet alle
door de CDA-fractie genoemde artikelen in de uitkeringsfase relevant. Zo ziet het genoemde artikel 21 van de Pensioenwet met name op de opbouwfase bij de PPI. Ook artikelen die uitsluitend zien op informatieverstrekking aan de
(gewezen) deelnemer zijn niet meer relevant in de uitkeringsfase.
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de PPI nimmer de
pensioenuitvoerder kan zijn voor (aanvullende) verzekeringsproducten, zoals een invaliditeitspensioen of nabestaandenpensioen (met verzekeringstechnische risico’s).
Wel kan de PPI daarbij als intermediair (zoals hierboven en
in paragraaf 3.2 beschreven) optreden.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De SP-fractie constateert terecht dat op grond van de Pensioenwet de individuele pensioendeelnemer de beleggingsverantwoordelijkheid kan overnemen.
De voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen zijn geregeld in artikel 52 van de Pensioenwet. Naar
de mening van de SP-fractie zou de mogelijkheid om de
verantwoordelijkheid voor de beleggingen over te nemen
ook impliceren dat ten aanzien van de besteding van de
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sterftewinsten op individueel niveau afspraken kunnen
worden gemaakt. Deze conclusie is echter niet juist. Het
overnemen van de beleggingsverantwoordelijkheid heeft
geen betrekking op de rechten waar een deelnemer (of
diens nabestaanden) als zodanig aanspraak op kan maken, maar biedt slechts de mogelijkheid dat de (gewezen)
deelnemer bepaalt op welke wijze het vermogen wordt belegd.
Ook de relatie tussen de PPI en het Nederlandse pensioenfonds is in het verslag aan de orde gekomen. De leden van
de CDA-fractie vroegen zich daarbij af op welke wijze het
pensioenfonds kan voldoen aan de principes voor goed
pensioenfondsbestuur ten aanzien van de verhouding tussen pensioenfondsen en hun dochterondernemingen. Indien een pensioenfonds een dochteronderneming heeft,
wordt een specifiek onderdeel van de principes voor goed
pensioenfondsbestuur direct relevant. Immers, de Stichting
van de Arbeid heeft in de principes voor een goed pensioenfondsbestuur (zoals bedoeld in artikel 33 van de PW)
aangegeven dat in deze situatie sprake moet zijn van een
rechtspersoon die juridisch geheel gescheiden dient te zijn
van het pensioenfonds. In hetzelfde onderdeel stelt de
Stichting van de Arbeid: “In dergelijke situaties dient op directieniveau geen sprake te zijn van personele unies tussen fonds en de bedoelde rechtspersoon. Op bestuursniveau dienen personele unies vermeden te worden.” De bedoelde principes zijn uiteraard ook relevant voor de situatie
waarin een pensioenfonds een PPI als dochteronderneming bezit.
Kamerstuk 31.891, nr. 9
De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of het niet
aan te raden valt om ook voor PPI’s een domeinafbakening
in het wetsvoorstel te introduceren die ertoe leidt dat PPI’s
uitsluitend pensioenregelingen van buitenlandse ondernemingen mogen uitvoeren.
Indien het streven zou zijn om de PPI alleen nietNederlandse regelingen te laten uitvoeren, zou dit de aantrekkelijkheid van de pensioenuitvoerder voor multinationals met een substantiële aanwezigheid in Nederland die
de pensioenregeling die zij in Nederland zijn aangegaan en
de pensioenregelingen die zij zijn overeengekomen in andere lidstaten willen poolen, aanzienlijk beperken. Gegeven
de voorkeur van pooling zullen zij naar verwachting buitenlandse alternatieven, ook voor de uitvoering van de Nederlandse regeling, nadrukkelijker overwegen. Ook vanuit het
perspectief van voordelen die extra marktwerking en transparantie in de uitvoering van tweede pijler premieregelingen mee kan brengen voor werkgevers, maar ook voor
deelnemers, komt de regering het uitsluiten van de mogelijkheid om Nederlandse regelingen uit te laten voeren door
een PPI niet logisch voor. Bovendien zou er strijd met de
Europese regels inzake het vrij verkeer van diensten kunnen ontstaan. Kortom, de regering meent dat een situatie
waarin PPI’s uitsluitend pensioenregelingen van buitenlandse ondernemingen mogen uitvoeren onwenselijk én juridisch kwetsbaar is.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de VVD vragen of in het wetsvoorstel concurrentiebeperkende maatregelen zijn opge-
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nomen. Indien zulks het geval is vragen zij wat de regering
daar aan zal doen.
De regering heeft geen signalen ontvangen dat de eisen
die – ter borging van de kwaliteit en de veiligheid van de
pensioenuitvoering – worden gesteld in verband met de
dienstverlening van een premiepensioeninstelling in aanvulling op de voorschriften die volgen uit de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 145 een belemmering zouden opleveren in de concurrentie tussen
premiepensioeninstellingen met andere pensioensinstellingen die grensoverschrijdende premieregelingen kunnen
uitvoeren.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
5. Fiscale aspecten van de PPI
Fiscaal relevante kenmerken van de PPI
Een PPI is een op basis van kapitaaldekking gefinancierde
naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting
of Europese naamloze vennootschap die zetel heeft in Nederland en die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel om Nederlandse premieregelingen en buitenlandse (premie)regelingen zonder verzekeringstechnisch risico uit te
voeren. De pensioenuitkering kan – afhankelijk van de in
het desbetreffende land geldende regelgeving – plaatsvinden door middel van een uitkering van een bedrag ineens,
een (tijdelijke) periodieke uitkering dan wel in de vorm van
een levenslange uitkering. In de laatstgenoemde situatie –
zoals op grond van artikel 15 van de Pensioenwet ook in
Nederland verplicht is – zal de PPI het vermogen op het
moment van de pensioendatum moeten overdragen aan
een erkende verzekeraar, die de uitkeringsfase van de
pensioenregeling voor zijn rekening neemt. Het moet daarbij gaan om een ouderdomspensioenuitkering en eventueel
een partnerpensioen. Hierdoor zullen de opbouwfase en de
uitkeringsfase van de pensioenregelingen door verschillende instellingen plaatsvinden (de PPI en de verzekeraar).
Het geheel van opbouw-en uitkeringsfase kwalificeert als
een Nederlands pensioen. Alle regels die de Pensioenwet
stelt aan een pensioenuitvoerder zijn ook van toepassing
op de PPI.
Een PPI kan geen winstreserves hebben. Op de balans
van de PPI staan immers als bezittingen alleen beleggingen, waar tegenover (afgezien van het gestorte kapitaal bij
oprichting) even grote verplichtingen uit hoofde van de gesloten premieovereenkomsten staan. Alle beleggingsresultaten van de PPI komen, na aftrek van kosten, voor rekening van de werknemers. Een eventuele (gedeeltelijke) vrijval van de verplichtingen uit hoofde van een premieovereenkomst komt rechtstreeks ten goede aan de overige
pensioendeelnemers aan de betreffende regeling.
Fiscale behandeling van de PPI
In artikel 5, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969, is een vrijstelling van
de vennootschapsbelasting voor pensioenfondsen opgenomen. Die vrijstelling geldt voor lichamen die zich (nage145
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noeg) uitsluitend ten doel stellen: de verzorging van (gewezen) werknemers door middel van pensioen-en VUTregelingen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964
of een buitenlandse regeling die naar aard en strekking
daarmee overeenkomt. De gedachte achter de vrijstelling is
dat de activiteiten van een dergelijk pensioenfonds normaliter niet tot het behalen van winst leiden. Gelet op de in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting
1971 gestelde voorwaarden zullen (afgezien van een normale rente op de eventueel ingebrachte kapitalen) alle baten van het pensioenfonds uiteindelijk aan de pensioengerechtigden ten goede moeten komen. Een PPI zal, indien
aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, een
beroep kunnen doen op de vrijstelling van vennootschapsbelasting.
Het doel van een PPI – het verstrekken van pensioenuitkeringen op basis van premieovereenkomsten als bedoeld in
artikel 1 van de Pensioenwet of soortgelijke buitenlandse
pensioenregelingen – valt binnen de definitie zoals beschreven in artikel 5, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dat de PPI
zich alleen richt op de opbouwfase van het pensioen en op
een uitkering ineens op pensioendatum dan wel een tijdelijke periodieke uitkering vanaf pensioendatum, is in dit kader
niet van belang, omdat de uitkering ineens – op basis van
de Nederlandse pensioenwetgeving – alleen kan plaatsvinden aan een verzekeraar, die de uitkeringsfase van de
pensioenregeling voor zijn rekening neemt. Het geheel van
opbouw-en uitkeringsfase kwalificeert in dit geval als een
Nederlands pensioen of – als de werknemer een buitenlands pensioen geniet – een daarmee vergelijkbare buitenlandse pensioenregeling.
Voor buitenlandse pensioenregelingen is van belang dat
het aldaar een gebruikelijke regeling is.
Een PPI die de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting
geniet, hoeft geen aangifte te doen. Bovendien kan een
PPI de Nederlandse dividendbelasting die drukt op door
haar ontvangen dividenden terugvorderen bij de Belastingdienst.146
Indien een in Nederland gevestigde PPI zijn vermogen in
het buitenland belegt, dan kan deze als pensioenfonds in
de zin van de belastingverdragen in beginsel aanspraak
maken op de voordelen van het Nederlandse belastingverdragennetwerk ter zake van de inkomsten en vermogenswinsten behaald met het in het buitenland belegde vermogen.
In veel van zijn belastingverdragen heeft Nederland namelijk expliciet laten vastleggen dat een pensioenfonds voor
verdragsdoeleinden als inwoner dient te worden beschouwd. Volgens de omschrijving van het begrip «pensioenfonds» zoals dat voorkomt in de Nederlandse belastingverdragen is een pensioenfonds voor verdragstoepassing inwoner van Nederland indien het pensioenfonds als
zodanig erkend is door Nederland, het inkomen daarvan in
het algemeen is vrijgesteld van belasting in Nederland en
het pensioenfonds onder Nederlands toezicht staat. Voldoet een in Nederland gevestigde PPI aan de in artikel 5,
eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet op de ven146
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nootschapsbelasting 1969 verwoorde vereisten, dan komt
een dergelijke PPI als pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen in aanmerking voor de uit deze belastingverdragen voortvloeiende voordelen. Voor zover dit niet al
expliciet in een belastingverdrag is bepaald, volgt uit paragraaf 8.5 van het OESO-commentaar op artikel 4 van het
OESO-modelverdrag 2000 – 2008 dat de meeste OESOlidstaten een onder voorwaarden van de belasting vrijgesteld lichaam beschouwen als inwoner voor verdragsdoeleinden. Om de aanspraak op een vermindering van buitenlandse belasting uit hoofde van een Nederlands belastingverdrag geldend te kunnen maken is de Nederlandse belastingdienst dan ook bereid aan een Nederlands pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen waaronder nu
ook de PPI, een woonplaatsverklaring af te geven. 147
Slechts enkele OESO-lidstaten, waaronder Frankrijk, zijn
een andere mening toegedaan. Deze minderheid beschouwt een pensioenfonds waarvan in feite geen belasting wordt geheven niet als verdragsinwoner.
Kamerstuk 31.891, nr. C
De leden van de fractie van de VVD vragen welke stappen
de regering heeft gezet teneinde verdragstoegang te verkrijgen voor subjectief vrijgestelde pensioenfondsen in de
relatie met landen die verdragsgerechtigdheid voor dergelijke instellingen tot op heden afwijzen.
Het is vast Nederlands verdragsbeleid te streven naar verdragstoegang voor pensioenfondsen. In de regel zijn verdragspartners bereid die toegang te verschaffen. Uit contacten met enkele grote Nederlandse pensioenfondsen is
gebleken dat Frankrijk verdragstoegang weigert aan subjectief vrijgestelde pensioenfondsen. Van andere verdragslanden is niet bekend dat zij aan subjectief vrijgestelde
pensioenfondsen verdragstoegang onthouden. In de lopende onderhandelingen met Frankrijk over een wijziging
van het bestaande belastingverdrag uit 1973 heeft Nederland dan ook een bepaling voorgesteld waarbij expliciet
wordt geregeld dat subjectief vrijgestelde pensioenfondsen
verdragstoegang krijgen.
Kamerstuk 31.891 E
De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer naar
verwachting het belastingverdrag met Frankrijk op het punt
van verdragstoegang is aangepast? Zij vernemen graag of
er ook met andere landen problemen bestaan over de verdragstoegang. Zo ja, lopen er dan met die landen onderhandelingen om die problemen uit de wereld te helpen?
Uit contacten met enkele grote Nederlandse pensioenfondsen is gebleken dat alleen Frankrijk verdragsvoordelen
onthoudt aan subjectief vrijgestelde pensioenfondsen. Van
andere verdragslanden is niet bekend dat zij aan subjectief
vrijgestelde pensioenfondsen verdragstoegang onthouden.
In de lopende onderhandelingen met Frankrijk over een
wijziging van het bestaande belastingverdrag uit 1973 heeft
Nederland aan Frankrijk een bepaling voorgesteld waarbij
expliciet wordt geregeld dat subjectief vrijgestelde pensioenfondsen verdragstoegang krijgen. Wat betreft de vraag
van de leden van de fractie van de VVD wanneer naar ver147
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wachting het belastingverdrag met Frankrijk op het punt
van verdragstoegang zal zijn aangepast, kan de regering
deze leden daarover helaas geen uitsluitsel geven. De regering acht een herziening van het bestaande belastingverdrag waarbij ook wordt voorzien in een verdragstoegang
voor subjectief vrijgestelde pensioenfondsen belangrijk. De
onderhandelingsteams van Frankrijk en Nederland komen
binnenkort weer bijeen om verder te praten over een herziening van het bestaande verdrag.
Nederland streeft naar een herziening op afzienbare termijn.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie
welke van de OESO-lidstaten een pensioenfonds waarvan
in feite geen belasting wordt geheven niet als verdragsinwoner beschouwen, kan worden gemeld dat dit de regering
niet exact bekend is.
Wel is duidelijk dat het slechts om een kleine minderheid
gaat. Indien in het verdrag een artikel is opgenomen dat
gelijk is aan artikel 4 van het OESO-modelverdrag 20002008, is het mogelijk dat de verdragspartner dit artikel zodanig interpreteert dat een pensioenfonds waarvan in feite
geen belasting wordt geheven niet als verdragsinwoner
wordt beschouwd. Gevolg hiervan is dat deze pensioenfondsen geen recht hebben op toepassing van het desbetreffende verdrag. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verdragspartner geen vermindering van bronbelasting zal geven op door een Nederlands pensioenfonds ontvangen dividend en interest. Indien op dit punt problemen worden
gesignaleerd, probeert Nederland met de verdragspartner
tot een oplossing te komen. Nederland zet zich overigens
al jaren tijdens verdragsonderhandelingen in voor het expliciet aanmerken van pensioenfondsen als verdragsinwoner.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen om nader in te gaan
op de situaties waarin Nederland van zijn heffingsrecht
moet afzien omdat de pensioengenieter niet in Nederland
woont.
Indien in een verdrag een pensioenartikel is opgenomen
conform artikel 18 van het OESO-modelverdrag, komt de
heffing over de pensioeninkomsten toe aan de woonstaat
van de pensioengenieter. Daarbij is het niet relevant waar
het pensioen is opgebouwd of vanuit welk land het pensioen wordt betaald. De gedachte hierachter is dat de pensioengenieter gebruik maakt van de algemene voorzieningen
in het land waar hij woont en daaraan zou moeten bijdragen. De Nederlandse regering is het eens met deze gedachte, maar vindt dat indien de woonstaat niet adequaat
heft, ook de bronstaat mag heffen. Zoals reeds gemeld in
de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel, wordt
daarmee voorkomen dat een fiscaal gefacilieerd opgebouwd pensioen bij uitkering niet of nauwelijks belast
wordt. In de meeste Nederlandse verdragen met OESOlidstaten is niet opgenomen dat ook Nederland (als bronstaat) mag heffen, aangezien deze landen pensioeninkomsten over het algemeen adequaat belasten.
Onder de verdragen met België, Canada, Finland, Polen en
Portugal mag Nederland onder voorwaarden wel als bronstaat belasting heffen over reguliere pensioeninkomsten.
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Kamerstuk 31.891, nr. 9
De leden van de CDA-fractie vroegen hoeveel OESOlidstaten een pensioenfonds waarvan in feite geen belasting wordt geheven niet als verdragsinwoner beschouwen.
In de nota naar aanleiding van het verslag is aangegeven
dat dit aantal niet exact bekend is. In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is verwoord dat het gaat om
slechts enkele OESO-lidstaten. Uit contacten met enkele
Nederlandse pensioenfondsen is gebleken dat Frankrijk
verdragstoegang weigert aan subjectief vrijgestelde pensioenfondsen. Van andere lidstaten is niet bekend dat zij aan
subjectief vrijgestelde pensioenfondsen verdragstoegang
onthouden. Dit spoort met de informatie in paragraaf 8.5
van het OESO-commentaar op artikel 4 van het OESOmodelverdrag dat het gaat om slechts enkele OESOlidstaten.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Tot slot, voor alle duidelijkheid: een PPI kwalificeert niet als
pensioenfonds in de zin van artikel 1 Pensioenwet, maar
wel als pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen.
Voor de toepassing van de vrijstelling van art. 5, eerste lid,
aanhef en onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de toepassing van belastingverdragen,
komt aan de eventuele bewaarinstelling(en) geen aparte
betekenis toe. Deze is/zijn te fiscaal te beschouwen als onderdeel van de PPI.
Ten overvloede bevat een aantal door Nederland gesloten
belastingverdragen een regeling die de bronheffing op portfolio dividenden terugbrengt tot nihil, in plaats van 15%. De
Nederlandse belastingverdragen met bijvoorbeeld Slovenië
en de Verenigde Staten bevatten dit aantrekkelijke verdragsvoordeel.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de fracties van het CDA en de SP vroegen in
het kader van de vrijstelling vennootschapsbelasting van
artikel 5, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet Vpb
1969, hoe de positie van de PPI zich verhoudt ten opzichte
van verzekeraars en andere aanbieders.
De genoemde vrijstelling van vennootschapsbelasting geldt
voor lichamen die zich (nagenoeg) uitsluitend ten doel stellen de verzorging van (gewezen) werknemers door middel
van pensioen- en VUT-regelingen in de zin van de loonbelasting of een buitenlandse regeling die daarmee naar aard
en strekking overeenkomt. De vrijstelling kan dus gelden
voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen zolang
zij aan deze definitie voldoen. De gedachte achter de vrijstelling is dat de activiteiten van een dergelijk pensioenfonds niet tot het behalen van winst leiden, omdat gelet op
de aan de vrijstelling gestelde voorwaarden alle baten van
het pensioenfonds uiteindelijk ten goede moeten komen
aan de pensioengerechtigden (afgezien van een normale
rente op de eventueel ingebrachte kapitalen). Een PPI zal,
als aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan, een beroep kunnen doen op die vrijstelling. Commerciële verzekeraars zullen doorgaans wel winst behalen, omdat een deel
van de baten (pensioenpremies) niet ten goede komt aan
de pensioengerechtigden, maar aan de eigen onderneming
en haar eventuele aandeelhouders. Die winst wordt bij de
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verzekeraars belast met vennootschapsbelasting. Als
commerciële verzekeraars alle ontvangen baten zouden
aanwenden ten gunste van de verzekerden, zouden zij
overigens eveneens geen winst behalen en geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vroegen naar de behandeling
van een PPI naar Amerikaans recht in verband met de vrijstelling van dividendbelasting in het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten.
In artikel 35 van dit belastingverdrag is geregeld dat pensioenfondsen vrijgesteld zijn van bronbelasting, dus ook van
dividendbelasting. De PPI valt onder de – brede – reikwijdte van dit artikel. Het is daarvoor niet relevant dat de PPI
geen pensioenfonds is in de zin van artikel 1 Pensioenwet.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Ook vroegen de leden van de CDA-fractie om nader in te
gaan op de positie van de PPI in belastingverdragen waarin
de bronheffing op portfolio dividenden wordt teruggebracht
tot nihil.
De positie van de PPI in deze verdragen is gelijk aan de
positie van andere pensioenfondsen; deze positie is uiteengezet op p. 22 van de memorie van toelichting bij dit
wetsontwerp. Indien expliciet is opgenomen dat de bronheffing op portfolio dividenden betaald aan pensioenfondsen
wordt teruggebracht tot nihil, zullen deze landen pensioenfondsen – dus ook PPI’s – voor verdragsdoeleinden als inwoner aanmerken. Indien een in Nederland gevestigde PPI
uit een land waarmee een dergelijke regeling is overeengekomen portfolio dividenden ontvangt, zal daarop geen
bronbelasting drukken.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Fiscale behandeling van de bijdragen van de deelnemer en werkgever in een PPI
Zoals volgt uit het voorgaande, is een PPI die voldoet aan
bepaalde voorwaarden een lichaam dat is vrijgesteld van
vennootschapsbelasting op basis van artikel 5, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet Vpb 1969. De heffing van Nederlandse loonbelasting komt algemeen gesteld aan de orde
op het moment dat de deelnemer aan een pensioenregeling in dienstbetrekking staat tot een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige of een inhoudingsplichtige met activiteiten in Nederland, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid
respectievelijk tweede lid van de Wet op de loonbelasting
1964. De Wet op de loonbelasting 1964 speelt dus geen rol
voor de PPI als deze zich slechts bezighoudt met de opbouw en overdracht van pensioenkapitaal van deelnemers
die niet in dienstbetrekking staan (of bij de opbouw hebben
gestaan) tot een hiervoor bedoelde inhoudingsplichtige.
Voor zover tijdens de opbouwfase een deelnemer wel als
werknemer te beschouwen is in de betekenis van artikel 2,
eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 en uit hoofde van zijn dienstbetrekking bijdragen doet aan een PPI
dan wel aanspraken krijgt toegekend, krijgt de deelnemer
te maken met de Nederlandse loonbelasting. Indien de PPI
Nederlandse premieovereenkomsten uitvoert die kwalificeren als een pensioenregeling in de zin van artikel 18 van de
Wet op de loonbelasting 1964, dan behoren de gedane bij-
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dragen en aanspraken niet tot het loon en worden de uitkeringen belast (omkeerregel). Daarvoor is niet van belang
dat de PPI zich slechts richt op de opbouwfase en de overdracht van het pensioenkapitaal op pensioendatum, omdat
bij de uiteindelijke waardeoverdracht van pensioenkapitaal
bij Nederlandse pensioenregelingen dezelfde regels gelden
als bij de overdracht door een andere toegelaten pensioenuitvoerder. Indien Nederland een heffingsrecht heeft uit
hoofde van de Nederlandse loonbelasting of inkomstenbelasting, dan rijst de vraag in hoeverre Nederland dat heffingsrecht onder zijn belastingverdragen kan uitoefenen.
Volgens artikel 18 van het OESO-modelverdrag komt dit
heffingsrecht in beginsel toe aan de woonstaat van de pensioengenieter. Woont de pensioengenieter voor verdragsdoeleinden niet in Nederland, dan zal Nederland in beginsel van zijn heffingsrecht moeten afzien. Indien de woonstaat echter niet adequaat heft, dan hanteert Nederland tegenwoordig als verdragsbeleid dat ook Nederland (de
bronstaat) mag heffen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
als de woonstaat een zeer laag tarief of een smalle heffingsgrondslag hanteert. Zo wordt voorkomen dat een fiscaal gefacilieerd opgebouwd pensioen bij uitkering niet of
nauwelijks belast wordt.
Kamerstuk 31.891, nr. 9
Ook vroegen de leden van de CDA-fractie hoe het heffingsrecht onder onlangs afgesloten belastingverdragen wordt
verdeeld met betrekking tot pensioenuitkeringen ter zake
van een vroegere private dienstbetrekking.
In alle onlangs afgesloten belastingverdragen is vastgelegd
dat Nederland als bronstaat zonder meer het heffingsrecht
heeft dan wel dat Nederland als bronstaat mag heffen indien de andere staat als woonstaat niet of niet adequaat
heft. De eerste benadering is opgenomen in de belastingverdragen met onder andere Barbados, Bahrein, Indonesië,
Jordanië, Mongolië, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De belastingverdragen met Kroatië en ZuidAfrika voorzien in een bronstaatheffingsrecht indien het
pensioen in enig kalenderjaar 12.000 gulden respectievelijk
10.000 euro overschrijdt. Met onder andere Azerbeidzjan,
Moldavië, Oezbekistan en Saudi-Arabië heeft Nederland
afgesproken dat zolang deze landen pensioenuitkeringen
van belastingheffing vrijstellen Nederland als bronstaat
daarover mag heffen. Tot slot is Nederland in de belastingverdragen met onder andere Albanië, België, Georgië,
Ghana, Koeweit, Polen, Portugal, Slovenië, Taiwan, Uganda en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen dat wanneer de woonstaat het pensioen niet of niet adequaat belast Nederland als bronstaat de uitkeringen vanaf een bepaald minimumbedrag in enig kalenderjaar in de belastingheffing mag betrekken.
BTW-behandeling
Beheersdiensten van PPI’s – inclusief de bijkomende diensten voor zover zij ondergeschikt zijn aan de beheersdiensten – zijn op grond van artikel 11, eerste lid, letter i, ten
derde van de Wet op de omzetbelasting 1968 vrijgesteld
van omzetbelasting. In gevallen waarin de bijkomende
werkzaamheden niet ondergeschikt zijn aan vrijgestelde
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beheersdiensten, is de BTW-behandeling (vrijgesteld of belast) afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.148
6. Administratieve lasten
Inleiding
In deze paragraaf worden de nalevingskosten van het
wetsvoorstel PPI weergegeven. Het betreft zowel de administratieve lasten als de overige nalevingskosten.
Onder administratieve lasten wordt verstaan kosten die het
bedrijfsleven moet maken om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet-en regelgeving van de
overheid. Het gaat daarbij om informatie richting de overheid of overheidsgelieerde instanties (in dit geval vooral
richting de toezichthouders). De overige nalevingskosten
bestaan uit de kosten die het bedrijfsleven moet maken om
aan de inhoudelijke verplichtingen van wet-en regelgeving
te voldoen. Dit betreft grotendeels de verplichtingen richting
de deelnemers.
Op zichzelf beschouwd vormt dit wetsvoorstel geen extra
belasting voor het bedrijfsleven. Het biedt namelijk juist extra en nieuwe mogelijkheden om met een apart vehikel beter en makkelijker op de internationale markt pensioenregelingen op basis van beschikbare premie te kunnen aanbieden en te verzorgen. Instellingen kunnen nu al vanuit Nederland buitenlandse pensioenregelingen aanbieden, maar
worden in dat geval geconfronteerd met de eisen zoals die
in het Nederlands toezichtregime gelden. Een aantal van
die eisen, zoals het aanhouden van technische voorzieningen, solvabiliteitsmarges en herstelplannen, zijn niet relevant indien een marktpartij zich uitsluitend wil toeleggen op
de opbouwfase bij premieregelingen. Met de PPI wordt een
vehikel in het leven geroepen dat specifiek is toegesneden
op het internationaal aanbieden van premieregelingen.
Vanuit die optiek kan dit wetsvoorstel dan ook worden gezien als een uitbreiding van mogelijkheden. Het oprichten
van een PPI is echter wel nieuw en leidt daarmee tot nieuwe informatieverplichtingen. De gehanteerde methodiek
van het meten van de administratieve lasten bepaalt dat
deze kosten in beeld worden gebracht.
De precieze omvang van de administratieve lasten hangt af
van de algemene maatregel van bestuur waarin onder
meer de informatieverplichtingen nader worden uitgewerkt.
Bij de berekening is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande berekeningen en regelingen op basis van de Wft
en de Pensioenwet.
De kosten in deze paragraaf zijn gebaseerd op het standaard kostenmodel. Daarbij is uitgegaan van de kosten die
een gemiddeld efficiënt bedrijf moet maken om aan een
bepaalde verplichting te voldoen. Per maatregel is gekeken
naar het tijdsbeslag dat nodig is om aan de verplichting te
voldoen, het tarief van de werknemer die deze verplichting
moet verzorgen en de frequentie waarmee geleverd moet
worden. Vervolgens wordt ook rekening gehouden met het
aantal bedrijven dat met de administratieve lasten geconfronteerd wordt om zo tot een totaalbedrag te komen.
Omdat de PPI een nieuw soort instelling is, moet een in148

De diensten van reguliere pensioenfondsen – niet zijnde
PPI’s – zijn overigens vrijgesteld van omzetbelasting op
grond van art. 11, lid 1, letter k, van de Wet omzetbelasting
1968: de BTW-vrijstelling voor verzekeringsdiensten.
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schatting worden gemaakt van het aantal PPI’s dat zal
worden opgericht. Begin 2007 kende Nederland 563 pensioenfondsen. Hiervan betrof driekwart een uitkeringsovereenkomst (defined benefit) en 6,7% een premieovereenkomst (defined contribution). De overige regelingen betroffen mengvormen van deze twee.
Aantal pensioenfondsen in Nederland (bron: DNB)
2007 aantal %
Uitkeringsovereenkomst
420 74,6%
Premieovereenkomst
38
6,7%
Overig149
105 18,7%
Totaal
563
De Europese landen kennen een gemiddelde van 15% aan
premieovereenkomsten.150
De onderlinge verschillen zijn echter groot. Griekenland,
Polen en Slovenië kennen bijvoorbeeld alleen maar premieovereenkomsten, terwijl Duitsland, Finland en Noorwegen alleen maar uitkeringsovereenkomsten kennen. In
werkelijkheid ligt dit beeld overigens iets genuanceerder,
vanwege afbakeningsverschillen tussen de verschillende
soorten regelingen. Het aantal premieovereenkomsten in
Nederland is relatief beperkt. De oprichting van 10 PPI’s in
de nabije toekomst lijkt dan ook een redelijke inschatting.
Omdat onder een PPI verschillende regelingen kunnen
worden aangeboden met verschillende bewaarders, zal dit
voldoende moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.
De inschatting van de oprichting van 10 PPI’s is mede gebaseerd op consultatie van de sector. Uit de verschillende
reacties blijkt dat de oprichting van een PPI wordt verwelkomd, maar dat de mogelijkheden in dit stadium vooralsnog
door een aantal specifieke spelers zal worden benut. Tot
slot wordt verondersteld dat het bedrijfsleven ook eerst ervaring zal moeten opdoen met de PPI als pensioeninstelling. In de verdere berekeningen zal daarom worden verondersteld dat van de 10 op te richten PPI’s, 5 ervan in
2009 zullen worden opgericht. In 2010 en 2011 wordt verondersteld dat nog 3 respectievelijk 2 PPI’s worden opgericht.
Maatregelen genomen ter beperking van belastende
bedrijfseffecten
De PPI is bedoeld om meer mogelijkheden te creëren om
op de internationale markt pensioenregelingen aan te bieden en te verzorgen. Zoals gezegd wordt met de PPI beoogd de pensioensector in Nederland internationaal meer
concurrerend te maken.
De eisen die worden gesteld aan de oprichting van een PPI
zijn bewust afgebakend tot pensioenregelingen met beschikbare premie en de bepaling dat de PPI zelf geen risico’s mag lopen. Dit zorgt ervoor dat de extra lasten voor
het bedrijfsleven beperkt blijven.
Normadressaten
149
150

Kapitaalovereenkomst, hybride, overig.
Committee on European Insurance and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS), Spring report 2008,
wwww.ceiops.org.
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Nederland kent op dit moment twee typen pensioenuitvoerders naar Nederlands recht: het pensioenfonds en de levensverzekeraar. Dit wetsvoorstel creëert een nieuw type
pensioenuitvoerder: de PPI. De PPI richt zich voornamelijk
op de opbouwfase van het pensioen, omdat daar de kostenbesparingen en efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Het wetsvoorstel richt zich dus op nieuw op te
richten instellingen die grensoverschrijdend pensioenregelingen willen verzorgen. De toegevoegde waarde zit vooral
in de op maat gesneden oprichtingsvereisten.
Toelichting op de kosten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale kosten van het wetsvoorstel
Kosten bedrijfsleven wetsvoorstel PPI (in mln euro)
2009
Administratieve lasten
€ 0,54
éénmalig
€ 0,36
structureel
€ 0,18
Overige nalevingskosten
€ 0,86
éénmalig
€ 0,18
structureel
€ 0,68
Administratieve lasten
De administratieve lasten komen voort uit informatievereisten waaraan voldaan moet worden om een PPI te mogen
oprichten. Ten eerste is van belang dat ervoor gekozen is
om de PPI in de Wft onder artikel 1:1 van de definitie van
institutionele belegger te brengen. In de code Tabaksblat is
bepaald dat institutionele beleggers jaarlijks een overzicht
moeten presenteren ten aanzien van het uitoefenen van
hun stemrecht op aandelen die zij hebben in beursgenoteerde vennootschappen en over de uitvoering van hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van hun stemrecht. Een
PPI zal dit dus ook moeten doen. Geraamd wordt dat hier
jaarlijks 120 uur aan besteed moet worden. Het gehanteerde uurtarief, zoals dat bij alle administratieve lastenmetingen wordt gehanteerd voor dit soort werkzaamheden, is €
45. Per instelling bedragen de kosten daardoor € 5 400. De
totale administratieve lasten bij het verwachte aantal van 5
PPI’s bedraagt € 27 000. Dit zijn structurele kosten.
Verder is een vergunning van DNB nodig om in Nederland
volgens de wet het bedrijf van PPI met zetel in Nederland
uit te mogen oefenen (art. 2:54g). Hiertoe moet worden
voldaan aan enkele voorwaarden die voortkomen uit de Wft
en onder meer betrekking hebben op deskundigheid, betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en zeggenschapstructuur.
De informatieverplichtingen verbonden aan de vergunningaanvraag zijn dus vergelijkbaar met het verlenen van vergunningen onder de Wft. Voor de berekeningen is daarom
aangesloten bij de nulmeting van de administratieve lasten
2007. Daarin is geraamd dat 600 uur moet worden besteed
aan een vergunningsaanvraag. Bij het hiervoor genoemde
standaard uurtarief van € 45 bedragen de kosten per vergunning dus € 27 000. Bij een totaal van 5 PPI’s, bedragen
de totale kosten € 135 000. Deze kosten zijn incidenteel.
Wanneer een PPI pensioenregelingen grensoverschrijdend
wil verzorgen (al dan niet via een bijkantoor vanuit het buitenland), dan is in het wetsvoorstel bepaald dat toestem-
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ming van DNB hiervoor is vereist.151 De administratieve lasten verbonden met deze informatieplicht zijn beperkt, omdat de meeste informatie al is verzameld bij het aanvragen
van een vergunning. De extra kosten worden geraamd op
€ 13 500 per bijkantoor. Verondersteld wordt dat alle 5
PPI’s ook actief zullen zijn in andere (lid)staten. De totale
administratieve lasten bedragen daardoor 5 * € 13 500 =
67 500. Deze kosten zijn incidenteel.
Op basis van art. 3:267a is een PPI met zetel in Nederland
verplicht om een verklaring inzake beleggingsbeginselen af
te geven en deze minstens eens per drie jaar te actualiseren of eerder bij een tussentijdse wijziging.
Deze verklaring geeft een beschrijving van het beleggingsbeleid van de PPI. Dit is van belang voor de toezichthouder
om in te kunnen schatten welk risico de instelling loopt.
Daarnaast kunnen deelnemers om een dergelijke verklaring verzoeken. Het opstellen van de beleggingstrategie is
een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de
PPI. Geraamd wordt daarom dat hier 1340 uur aan besteed
wordt door een hoog gekwalificeerde werknemer (uurtarief
€ 71). De totale kosten bedragen dan € 95 140. Deze kosten worden niet volledig als administratieve lasten toegerekend, omdat een deel aangemerkt wordt als bedrijfseigen
kosten.
De reden hiervoor is dat zelfs bij afwezigheid van een wettelijke bepaling verwacht mag worden dat (een deel van) de
kosten door het bedrijf gemaakt zouden moeten worden.
Het opstellen van beleggingsbeginselen zal een financiële
instelling waarschijnlijk altijd doen. De helft zal als administratieve lasten worden beschouwd. De totale administratieve lasten bedragen dan 1340 * € 71*5*50% = € 237
850. Ten aanzien van deze kosten geldt vervolgens dat
50% incidenteel wordt verklaard, omdat de grote lijnen van
het beleggingsbeleid niet voortdurend aangepast worden.
Tegelijkertijd is de andere 50% structureel verklaard, omdat
de beleggingsbeginselen wel voortdurend «gemonitord» en
geactualiseerd moeten worden.
In het wetsvoorstel wordt ook artikel 5:68 van de Wft van
toepassing verklaard op de PPI. Dit artikel bepaalt dat een
instelling moet voldoen aan regels die de toezichthouder
stelt om een integere bedrijfsvoering te waarborgen. Dit
heeft vooral betrekking op het voorkomen van voorwetenschap en belangenverwikkeling. De administratieve lasten
die hieruit voortvloeien kunnen voor een gemiddelde PPI
beperkt zijn, omdat verondersteld wordt dat de op te richten
nieuwe instellingen verbonden zijn of voortkomen uit bestaande financiële instellingen die nu al reeds hun eigen
regels en procedures kennen om voorwetenschap en belangenverwikkeling te voorkomen. Deze bestaande regels
kunnen grotendeels worden overgenomen. Wel zal intern
voortdurend getoetst moeten worden of de gedragsregels
nog altijd bekend zijn en worden toegepast.
Jaarlijks zijn hier naar verwachting ongeveer 325 uur kosten aan verbonden (1/4 fte). De administratieve lasten van
deze bepaling wordt daarom geraamd op 325 * € 45 = €
14 625 per instelling. De totale administratieve lasten bedragen € 14 625*5= € 73 125. Ook hiervoor geldt dat de
helft incidenteel en de helft structureel wordt beschouwd.
151

Art. 2:121a.
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Met het wetsvoorstel worden ook de Pensioenwet en de
Wet verplichte beroepspensioenregeling gewijzigd. Van belang daarbij is dat de toezichthouder een verklaring van
geen bezwaar moet afgeven voor omzettingen van pensioenfondsen in een andere rechtsvorm.
Verwacht wordt dat dergelijke omzettingen zich op korte
termijn niet of nauwelijks zullen voor doen. In de afgelopen
tientallen jaren is het slechts een enkele maal voorgekomen dat een stichting pensioenfonds is omgezet naar een
andere rechtsvorm (onder meer een pensioenfonds in de
vorm van een NV, en een verzekeraar). De administratieve
lasten verbonden aan deze bepaling worden daarom op nihil geraamd. Op basis van bovenstaande berekeningen
wordt geraamd dat de totale administratieve lasten van dit
wetsvoorstel € 540 475 zijn, waarvan € 357 988 éénmalig
is en € 182 488 structureel. In verhouding tot de geraamde
pensioenvermogens die zullen worden aangehouden is dit
relatief beperkt. Dit komt doordat het wetsvoorstel bewust
afgebakend is gehouden.
Overige nalevingskosten
De overige nalevingskosten zijn de kosten die een bedrijf
moet maken om aan de inhoudelijke vereisten van het
wetsvoorstel te voldoen. Van belang daarbij is dat het in de
meeste gevallen gaat om kosten die een bedrijf normaal
gesproken ook (deels) zelf zou moeten maken om op adequate wijze pensioengelden te kunnen beheren. Dit wordt
aangeduid als gemengde kosten en deze worden niet als
administratieve lasten gerekend.
Bij het berekenen van de verschillende onderdelen zal
aangegeven worden welk deel van de totale kosten als
gemengde kosten zal worden beschouwd De PPI moet als
onafhankelijk rechtspersoon worden vormgegeven.152 Voor
de raming van de kosten die moeten worden gemaakt,
wordt hetzelfde bedrag gehanteerd als voor het aanvragen
van een vergunning (€ 27 000). De totale kosten bedragen
dan 5 * € 27 000 = € 135 000.
Verder volgt uit het wetsvoorstel dat in sommige gevallen
het pensioenvermogen moet worden ondergebracht bij een
onafhankelijke bewaarder.
De toezichthouder kan hiertoe besluiten indien – net zoals
nu het geval is bij beleggingsinstellingen – sprake is van
een reëel risico. Het onderbrengen van het vermogen bij
een onafhankelijke bewaarder zorgt ervoor dat de waarde
van de ingelegde vermogens bij een aparte instelling wordt
ondergebracht en niet aangetast wordt door verplichtingen
of aanspraken van de PPI zelf. Aan het oprichten van een
onafhankelijke bewaarder zijn kosten verbonden. Voor de
kosten per instelling wordt hetzelfde bedrag gehanteerd als
voor het aanvragen van een vergunning (€ 27 000). Deze
kosten hoeven echter niet door alle PPI’s te worden gemaakt, omdat niet in alle gevallen geldt dat sprake zal zijn
van een reëel risico. Verondersteld is dat dit in 2 van de 5
gevallen geldt. De totale kosten bedragen daarom 2* € 27
000 = € 54 000.
In de wet is ook bepaald dat de PPI op verzoek een jaarrekening/jaarverslag en de beleggingsbeginselen moet opstu-
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Art. 3:35a.
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ren.153 Dit artikel heeft slechts betrekking op het opsturen
van de documenten die door het bedrijf op grond van bestaande wettelijke voorschriften reeds opgesteld moeten
worden. De tijdsbelasting van deze bepaling omtrent informatievoorziening is daarom beperkt en wordt geraamd op
100 uur. Hiervan wordt een kwart verondersteld bedrijfseigen kosten te zijn. De kosten per instelling van deze bepaling worden daarom geraamd op € 45 * 100 * 75% = € 3
375. De totale kosten bedragen € 16 875.
Nalevingskosten komen ook voort uit de bepaling dat de
deelnemers geïnformeerd moeten worden over wijzigingen
van de voorschriften.154 Hiervoor geldt enerzijds dat verondersteld mag worden dat een pensioenfonds dit ook zou
doen als de wettelijke bepaling niet zou gelden. De kosten
worden daarom voor driekwart als bedrijfseigen kosten
aangemerkt. Verder is in de raming verondersteld dat de
betrokken PPI’s na oprichting niet op korte termijn hun
voorschriften zullen wijzigen. De nalevingskosten worden
daarom nihil geraamd.
Een PPI dient pensioendeelnemers op verzoek alle informatie te verschaffen die nodig is voor het beoordelen van
het niveau van de uitkering in geval van beëindiging van de
dienstbetrekking en informatie over het beleggingsbeleid.155
Deze informatie zal bij een normaal efficiënt bedrijf standaard aanwezig zijn en ook beschikbaar worden gesteld bij
het opstellen van het jaaroverzicht (zie hierna). De extra
administratieve lasten die specifiek uit deze bepaling voortvloeien, zijn daarom beperkt en bestaan vooral uit het verzamelen en versturen van de gevraagde informatie. Het
tijdsbeslag wordt geraamd op 220 uur. Een kwart hiervan
wordt als bedrijfseigen kosten aangemerkt De totale nalevingskosten bedragen daardoor 220 * 45 * 75%*5= € 37
125.
In de wet is ook opgenomen dat een PPI jaarlijks een jaaroverzicht moet opstellen. 156 Deze inhoudelijke verplichting
vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van een
pensioenfonds, omdat zij zich vooral richten op de opbouw
en het beheer van het vermogen. De informatie die nodig is
om hierover te rapporteren zal dus altijd beschikbaar moeten zijn binnen de onderneming. Verondersteld wordt dat
binnen een PPI 4 personen drie maanden op jaarbasis besteden aan het berekenen, opstellen, verantwoorden en
versturen van de jaaroverzichten. Het geraamde aantal
uren dat hieraan besteed wordt komt daarmee uit op 1640
uur. Hiervan wordt de helft toegerekend als bedrijfseigen
kosten. De nalevingskosten per instelling bedragen daardoor 1640 * 45 * 75% = € 36 900. De totale kosten bedragen € 184 500 (€ 36 900 * 5).
Tot slot vloeien kosten voort uit de bepaling dat een PPI informatie moet verstrekken over de aanspraak bij pensionering.157 Deze kosten worden echter geheel als bedrijfseigen
kosten aangemerkt, omdat dit beschouwd wordt als een
basisfunctie van een pensioeninstelling die ook verzorgd
zou worden zonder wetgeving. De PPI zal een contract met
153
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een verzekeraar sluiten voor de uitkeringfase. Daaruit
vloeien kosten voort. Aangezien de PPI in dat geval voor
de uitkeringsfase zelf geen kosten heeft, kunnen deze twee
zaken tegen elkaar «weggestreept» worden, en kunnen de
kosten op nihil worden gesteld.
In de Pensioenwet (art. 81a) en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (art. 89) wordt ook bepaald dat een
PPI medewerking moet verlenen aan de totstandkoming
van waarde-overdracht van opgebouwd pensioen. Geraamd wordt dat een PPI hier op jaarbasis 11/2 FTE aan
moet besteden om berekeningen uit te voeren en te controleren en om administratieve handelingen voor de overdracht te verzorgen. Een kwart van deze kosten wordt als
bedrijfseigen beschouwd, omdat verwacht mag worden dat
pensioendeelnemers bij premieregelingen ook bij afwezigheid van wetgeving hun opgebouwde vermogen mee zouden willen nemen. De berekening van de kosten per instelling is dan als volgt: 2400* € 45 * 75% = € 81 000. De totale kosten voor de 5 PPI’s bedragen € 405 000.
Stand van zaken in overige (concurrerende) landen
De oprichting van een PPI komt, zoals gezegd, voort uit internationale ontwikkelingen in vooral de EU om een gelijk
speelveld bij grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen te bevorderen. Op basis van de IORPrichtlijn zijn ook in enkele andere Europese landen, zoals
België (Organisme voor de financiering van pensioenen,
OFP), Luxemburg (Pension Savings Company with Variable Capital, SEPCAV en Pension Savings Association, ASSEP) en Ierland (Private Pension Fund, PPF) vergelijkbare
instellingen opgericht. Gezien deze internationale trend is
invoering van de PPI dus belangrijk voor Nederland om de
goede internationale positie in de pensioensector te behouden.
De specifieke invulling die bij de genoemde instellingen in
andere Europese landen is gekozen, verschilt op een aantal factoren. Een belangrijk verschil is dat de PPI zich alleen richt op premieovereenkomsten zonder risicoverzekering of garantiestelling, terwijl de genoemde instellingen
(met uitzondering van SEPCAV) ook uitkeringsovereenkomsten kunnen aanbieden en in bepaalde gevallen ook risico’s kunnen verzekeren. Enkele andere verschillen zijn
dat de PPI in tegenstelling tot de genoemde instellingen in
bepaalde gevallen bepaalt dat het vermogen moet worden
ondergebracht bij een aparte pensioenbewaarder. Verder
zal in het geval van Nederlandse ouderdomspensioenen de
uitkeringsfase moeten worden ondergebracht bij een verzekeraar. De achtergrond bij deze keuzes is reeds eerder
toegelicht. Op nog een aantal andere factoren (zoals vereist kapitaal, rechtspersoonlijkheid, ringfencing, hoedanigheid pensioendeelnemers) wijkt de vormgeving in andere
landen iets af van de PPI. Het gaat daarbij echter niet om
materiële verschillen.
Gevolgen voor de marktwerking en structuur van de
markt
De PPI is een nieuw vehikel waaronder pensioenregelingen
kunnen worden uitgevoerd. Dit schept nieuwe mogelijkheden op de pensioenmarkt. Voor Nederland zullen de gevolgen op korte termijn naar verwachting echter relatief be-
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perkt zijn. De PPI richt zich uitsluitend op premieregelingen
en in Nederland is dit een niet veel gebruikte regeling vorm
van pensioenvoorziening. Momenteel heeft slechts 6,7%
van de pensioenfondsen betrekking op premieregelingen.
De introductie van de PPI is onderdeel van een ontwikkeling op de pensioenmarkt, waarbij de pensioensector
steeds meer op internationaal niveau gaat opereren. Dit zal
de concurrentie versterken. De IORP-richtlijn is nog relatief
recent en geeft een impuls aan grensoverschrijdende
dienstverlening. In internationaal verband geldt daarbij dat
relatief meer gebruik wordt gemaakt van premieregelingen.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Vele fracties vroegen naar de noodzaak van een PPI. Enkele fracties (VVD, PvdA, SP) plaatsen vraagtekens bij de
markt naar DC-regelingen. Zo vroegen de leden van de
VVD-fractie of de regering kan aangeven waar zij op baseert dat er vanuit de markt vraag is voor het realiseren van
de PPI. De leden van de PVV-fractie vroegen wat de toegevoegde waarde is van de PPI. De leden van de CDAfractie vroegen wanneer de marktpartijen bij het opstellen
van het wetsvoorstel betrokken zijn geweest. Ook zijn zij
benieuwd of en hoe de visie van voornoemde partijen op
het wetsvoorstel is veranderd ten gevolge van de recente
ontwikkelingen op de financiële markten en in de reële
economie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de formele consultatie van partijen in de financiële sector. Hoe denken deze partijen nu over het wetsvoorstel, vroegen de leden van
de CDA-fractie. Moet er een nieuwe consultatie komen?
Voorts vroegen deze leden zich af of de regering, gezien
de huidige volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten heeft overwogen om de inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel te laten plaatsvinden bij koninklijk besluit
met voorhangprocedure. De leden van de PvdA-fractie stellen vragen over de buitenlandse en binnenlandse DC-markt
(het antwoord met betrekking tot de binnenlandse DCmarkt wordt apart in paragraaf 3.6 gegeven).
De regering heeft waargenomen dat bij de partijen die bij
de consultatie van het veld positieve verwachtingen hadden
omtrent de introductie van de PPI, de vraag naar de PPI
onverminderd aanwezig is. De geconsulteerde partijen zijn
vanaf het eerste begin (van voor het uitbreken van de kredietcrisis) van het wetsvoorstel, tot en met de afronding van
de definitieve versies (februari 2009), bij de wetsvoorstellen
betrokken geweest. In de memorie van toelichting (pagina
3) wordt verwezen naar een wereldwijd onderzoek van
Mercer.
Dit onderzoek toont aan dat de internationale behoefte aan
Defined Contribution (DC) regelingen toeneemt. Dit onderzoek dateert weliswaar van voor de kredietcrisis, maar uit
ander onderzoek – bijvoorbeeld uitgevoerd in het Verenigd
Koninkrijk158 – blijkt dat door de kredietcrisis de buitenlandse vraag naar DC-regelingen alleen maar toe blijkt te nemen. Bij enkele van de geconsulteerde marktpartijen groeide de behoefte aan een PPI juist. De regering verwacht dat
deze partijen met de PPI van start zullen gaan en dat zij
niet zullen wachten tot de derde fase is gerealiseerd, zoals
door de leden van de VVD-fractie is gevraagd. Een her158

Zie bijvoorbeeld: ‘Pension Provision and the Economic Crisis’,
www.napf.co.uk.
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nieuwde consultatie - zoals door de leden van de fractie
van het CDA gesuggereerd - acht de regering dan ook niet
nodig. Dat geldt te meer in het licht van het onderstaande
inzake het lichtere toezichtregime en (de vermeende) toezichtsarbitrage.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Dat brengt de regering bij de vraag van de CDA-fractie over
het “lichtere toezichtregime” dat voor de PPI geldt. Deze
leden vroegen verder hoe de regering denkt over het wetsvoorstel PPI in relatie tot het pleidooi om een strakkere regulering van de financiële markten en Europees toezicht?
Deze leden geven aan: “tot nu was immers het idee dat er
toezichtconcurrentie op financiële instellingen moest zijn,
maar inmiddels is het idee dat er ook op dit gebied een gelijk Europees speelveld moet zijn” en stellen daarbij de
vraag of de regering vindt dat een PPI nog in dit raamwerk
past. Elders vroegen deze leden hoe hieromtrent voorkomen wordt dat een en ander wordt gebruikt voor toezichtarbitrage.
Het voorgestelde toezicht op PPI's is toegesneden op de
beperkte risico's die een PPI zal dragen. Er is dus gekozen
voor maatwerk waarbij de te borgen publieke belangen in
acht zijn genomen. De regering merkt daarbij dat de term
“lichter regime” tot verwarring leidt. Met de bedoelde passages heeft de regering vooral willen benadrukken dat voor
de PPI andere eisen gelden dan voor pensioenfondsen en
verzekeraars. Immers, een financiële instelling (zoals ook
de PPI is) kent een toezichtsregime dat toegesneden is op
haar werkzaamheden. In het geval van de PPI geldt dat
toezichteisen lager kunnen zijn omdat er geen “buffers”
aangehouden hoeven te worden (zie boven, paragraaf 3.1).
Dat vloeit nu eenmaal voort uit het karakter van de PPI. Het
adagium “gelijke monniken, gelijke kappen” doet hier dus
opgeld. Van “lichtere eisen” voor een PPI ten opzichte van
verzekeraars en pensioenfondsen zou slechts sprake zijn
indien de PPI wel gelijk te stellen zou zijn met deze instellingen. Quod non. Van toezichtarbitrage is dan ook geen
sprake. De regering meent dan ook dat het wetsvoorstel inzake de PPI goed past in een raamwerk dat uitgaat van
een gelijk (Europees) speelveld. In het verlengde hiervan
zij opgemerkt dat de regering geen spanning ziet tussen dit
wetsvoorstel en een pleidooi om een strakkere regulering.
De regering kan in het algemeen opmerken dat met de uit
de kredietcrisis getrokken lessen nog vers in het geheugen,
de regering volledig doordrongen is van de publieke belangen die zijn verbonden aan een goed functionerende financiële sector. Zoals aangekondigd in de kabinetsvisie Toekomst op de financiële sector 159 zal op verschillende onderdelen het toezicht worden verbreed, zoals bijvoorbeeld
bij kredietbeoordelingsbureaus, of versterkt, zoals bijvoorbeeld door strengere kapitaaleisen. Een internationale
aanpak - in EU-verband en mondiaal - is bij deze verbreding of versterking van het toezicht naar de mening van de
regering het meest effectief.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de SP-fractie menen dat de PPI concurreert
159

Kamerstuk 32.013, nr. 1
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met verzekeraars en dat er sprake zou zijn van verstoring
van het level playing field omdat de PPI een lichter toezichtsregime zou kennen.
Naast hetgeen hierover reeds is opgemerkt kan nog gesteld worden dat de PPI maar ten dele met verzekeraars
concurreert. Inderdaad, een PPI en een verzekeraar kunnen beide DC-regelingen uitvoeren. Echter, de uitkeringsfase kan de PPI niet verzorgen. Een verzekeraar kan dat
wel.
Alles overziend is de regering van mening dat de PPI niet
leidt tot marktverstoring en/of toezichtsarbitrage (zie ook
paragraaf 3.4.).
Tegen de bovenbeschreven achtergrond heeft de regering
niet overwogen om de inwerkingtreding van het PPI wetsvoorstel te laten plaatsvinden bij koninklijk besluit met
voorhangprocedure. De regering meent dat de PPI juist nu
snel het levenslicht moet zien. Nogmaals is benadrukt dat
de PPI vooral de groeiende, buitenlandse DC-markt wil bedienen.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
Tot slot, de leden van de PVV vroegen wat de PPI Nederland “kost” en of het regelen van pensioenen voor werknemers van multinationale ondernemingen geen extra hoge
(administratieve) lasten met zich brengt.
De regering merkt op dat de PPI Nederland niets kost,
maar verwacht juist dat de PPI alleen maar voordeel oplevert. Ondernemingen moeten zelf de (financiële) afweging
maken of zij kiezen voor de PPI als pensioenuitvoerder.
Ook staat het ondernemingen vrij om te kiezen voor het al
dan niet “regelen van pensioen voor werknemers van multinationale ondernemingen”. Het is niet aan de regering om
in deze vraag te treden.
Kamerstuk 31.891, nr. 3
Sociaal-economische effecten van wetsvoorstel
De sociaal-economische effecten van dit wetsvoorstel zullen naar verwachting beperkt zijn. Dit komt enerzijds doordat de PPI – vooral in de beginfase – een nog relatief kleine rol zal spelen binnen de pensioensector en zich bovendien vooral zal richten op grensoverschrijdende dienstverlening. Verder geldt dat het bestaande Nederlandse pensioensysteem onaangetast blijft. Dit wetsvoorstel heeft ook
geen gevolgen voor lopende pensioenovereenkomsten.
Kamerstuk 31.891, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vroegen wat bedoeld wordt
met de zin: “De sociaal-economische effecten van dit wetsvoorstel zullen naar verwachting beperkt zijn.”
De regering meent dat de gevolgen voor bijvoorbeeld de
werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden, maar ook voor
import en export, aanvankelijk beperkt zijn. De regering
gaat er immers vanuit dat de eerste jaren een tiental PPI’s
zullen worden opgericht. Dit aantal zal weinig tot geen effect hebben op genoemde factoren.
Toetsing door ACTAL
Op 18 september 2008 is dit wetsvoorstel en de beschrijving van de administratieve lasten doorgestuurd naar
ACTAL. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan in de
collegevergadering van 2 oktober 2008.
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Kosten toezicht PPI
Op grond van het coalitieakkoord van PvdA, CDA en ChristenUnie geldt voor de toezichthouders een taakstelling, die
tussen 2008 en 2011 geëffectueerd dient te zijn. Als gevolg
van deze taakstelling zijn de toezichtkosten geplafonneerd.
Deze plafondbedragen kunnen worden aangepast bij een
wijziging van het takenpakket. Hiervan is thans sprake.
Op grond van dit wetsvoorstel wordt de premiepensioeninstelling geïntroduceerd. Voor het uitoefenen van het bedrijf
van premiepensioeninstelling is een vergunning nodig van
DNB. DNB toetst de vergunningaanvraag op basis van de
criteria als bedoeld in artikel 2:54h. Op basis van dit artikel
wordt onder andere getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid, integere bedrijfsvoering, minimum eigen vermogen en solvabiliteit. Dit is een nieuwe taak voor DNB.
Naast het aanvragen van de vergunning valt een premiepensioeninstelling ook onder doorlopend toezicht door
DNB. Bij de kosten voor een premiepensioeninstelling moet
daarom rekening worden gehouden met eenmalige toezichtkosten (vergunningverlening) en doorlopende toezichtkosten.
Het bedrag waarmee het plafondbedrag voor de toezichtkosten van DNB wordt verhoogd, is onder meer afhankelijk
van het aantal PPI’s. Vooralsnog is uitgegaan van oprichting van 5–10 PPI’s gedurende de komende vijf jaar. De
kosten per vergunningaanvraag bedragen 27 000 euro.
Daarnaast wordt voor het lopend toezicht een bedrag van
315 000 gereserveerd. Het plafondbedrag wordt dienovereenkomstig aangepast.
7. Ingewonnen adviezen
Het wetsvoorstel is in nauw overleg met de financiële sector, enkele partijen uit de pensioensector, de toezichthouders DNB en de AFM en de ministeries van Economische
Zaken en Binnenlandse Zaken voorbereid. Zij zijn in een
vroegtijdig stadium betrokken bij de conceptteksten. Hierover is informeel overleg gevoerd. De nuttige opmerkingen
ten aanzien van de verschillende concepten zijn zo goed
mogelijk verwerkt.
Bovendien is de financiële sector formeel geconsulteerd
over dit wetsvoorstel. Van Mercer, Aegon, Hewitt, Kring
Pensioen Specialisten (KPS), De Brauw Blackstone en
Westbroek (De Brauw), Clifford Chance, de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB), Towers Perrin, de Stichting
van de Arbeid (STAR), Mn Services, de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf), de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB), het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA), Holland Financial Centre (HFC)
en het Verbond van Verzekeraars zijn opmerkingen ontvangen. De geconsulteerde partijen hebben in hun reacties
nuttige suggesties gedaan. Waar mogelijk zijn deze overgenomen of is de toelichting ten aanzien van deze punten
verhelderd. Na de formele consultatie is nog een aantal gesprekken gevoerd met multinationals en enkele bovengenoemde partijen. Het inhoudelijk commentaar kan grosso
modo worden onderverdeeld in vier groepen: 1) rendementsgaranties mogelijk maken, 2) aanvullende inkomensverzekeringen (nabestaanden, invaliditeit) via PPI laten lopen (één loket), 3) rol voor PPI in uitkeringsfase en 4) de

203

algemene delen memories van toelichting
relatie beheerder-bewaarder-pensioendeelnemer. Tot slot,
in 5) zullen enkele belangrijke afzonderlijke punten behandeld worden.
Ad 1) Rendementsgaranties
Een groot aantal partijen vindt de werkingssfeer van het
voorstel te beperkt: zo zou de PPI geen rendementsgaranties kunnen geven. Een vaak gehoorde reactie is dat de
PPI om die reden geen buitenlandse regelingen met garanties zou kunnen uitvoeren. Deze materie verdient enige nuancering.
Onderscheid dient gemaakt te worden tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toezeggingen. Regelingen met
een onvoorwaardelijke garantie kunnen in beginsel door
een PPI niet worden uitgevoerd.
De centrale vraag moet steeds zijn: wie staat uiteindelijk
garant? De PPI kan zelf – als instelling – niet garant staan
voor de garanties. Zou dat wel het geval zijn, dienen er
immers «buffers» aangehouden te worden. De PPI kan
echter wel degelijk buitenlandse regelingen uitvoeren. In
veel lidstaten geeft immers de werkgever (en niet de PPI
zelf) of een garantiefonds de garantie. Deze garantieplicht
van de werkgever maakt deel uit van de sociale en arbeidswetgeving en daaraan is de werkgever gebonden,
ongeacht in welke lidstaat de regeling wordt uitgevoerd.
Beziet men bijvoorbeeld de Ierse DC Master Trust. Ook
daar geldt, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, dat de trust
zelf geen enkel risico kan lopen. Garanties worden in het
Verenigd Koninkrijk in eerste instantie door de werkgever
geboden en daarna – bij eventuele insolventie van de
werkgever – door het zogeheten Pension Protection Fund.
In Duitsland staat uiteindelijk de «Pensionsversicherungsverein» garant.
Bovendien kan de PPI middels allerlei «technische oplossingen» wel bepaalde garanties afgeven. Bijvoorbeeld,
middels het beleggen in derivaten kan een bepaald rendement toegezegd worden. Een onvoorwaardelijke garantie
kan dit echter niet zijn.
Ad 2) en ad 3)
Ook dient gerealiseerd te worden dat de PPI wel dekking
kan bieden tegen biometrische risico’s (risico’s in verband
met overlijden en/of arbeidsongeschiktheid en levensverwachting) middels een verzekeringscontract met een verzekeraar of een andere IORP die wel verzekeringstechnische risico’s mag dragen. De PPI kan daarmee als tussenpersoon, of als «één loket» fungeren.
Indien de PPI verzekeringen inkoopt zal de PPI onder de
definitie van «bemiddelen» vallen (afdeling 2.2.9 Wft). Het
ligt voor de hand de PPI, evenals banken en verzekeraars,
buiten de reikwijdte van de verplichting tot het verwerven
van een vergunning voor die activiteit te brengen.
Daartoe is artikel 2:81 Wft aangepast. Zoals destijds in de
memorie van toelichting bij het voorstel van Wet financiële
dienstverlening is opgemerkt, 160 zijn vele financiëledienstverleners reeds getoetst aan criteria die overeenkomen met
de benodigde vereisten voor «bemiddelen». Net als (beleidsbepalers van) verzekeraars en banken zijn (beleidsbe-

palers) van PPI’s ook reeds in het kader van de aanvraag
van een vergunning voor de hoofdactiviteit getoetst op betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid en bedrijfsvoering. Een nieuwe toets zou op grond van het wetsvoorstel een onnodige verzwaring van de administratieve
lasten impliceren.
Wat betreft de rol van de PPI in de uitkeringsfase, daarover
kan opgemerkt worden dat deze slechts door PPI kunnen
worden verzorgd indien het gaat om tijdelijke periodieke
uitkeringen of betalingen «ineens».
Ad 4) Relatie bewaarder
Na afloop van de consultatietermijn is een afzonderlijk aanvullend consultatiedocument aan de marktpartijen verstuurd. Op basis van dit document heeft er een overleg
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste
wetstekst en memorie van toelichting.
Ad 5) Afzonderlijke punten
Aegon en De Brauw hebben in hun reactie vragen gesteld
over de rol van de bijkantoren van de PPI. Dit heeft geleid
tot een aanscherping van de wetstekst en een verduidelijking van de memorie van toelichting. Bijkantoren van een
PPI bezitten nimmer zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Dit
volgt uit de eerste definitie van een bijkantoor zoals neergelegd in de Wft. Bepalingen inzake het vrij verkeer van vestiging van een bijkantoor ontbreken in de IORP-richtlijn.
Derhalve is het uitgangspunt bij het redigeren van de «vrij
verkeer bepalingen»161 het primaire EG-recht. 162
De Brauw heeft terecht gewezen op de omstandigheid dat
het niet mogelijk zou moeten zijn dat een PPI haar zetel
verplaatst. Dit is in de wetstekst163 aangepast. In de memorie van toelichting is de uitleg hieraan gegeven. Voorts is
tegemoet gekomen aan de wensen van De Brauw de criteria aan te passen waaronder een vergunning aan de PPI
wordt verleend164 en is de redactie van de artikelen 2:121a
en 2:121c aangepast en samengevoegd tot één artikel.
Op verzoek van vele partijen is een passage inzake de
BTW-behandeling opgenomen. Diensten van een PPI zijn
BTW vrijgesteld.
De Brauw wees erop dat het voor de hand zou liggen om
de PPI toe te voegen aan de definitie van institutionele belegger in artikel 1:1 Wft.
Daarmee zouden de regels inzake de zogeheten «code
Tabaksblat» van toepassing op de PPI worden. Aangezien
deze regels eveneens gelden voor beleggingsinstellingen
en pensioenfondsen, is aan de opmerking van De Brauw
tegemoet gekomen. Wat betreft de zogeheten effectentypische gedragsregels, geldt het volgende. De Brauw heeft
verzocht de PPI onder de reikwijdte van artikel 5:68 Wft te
brengen. Volgens de effectentypische gedragsregels zoals
bedoeld in art. 5:68 Wft dient een groot aantal financiële
ondernemingen alsmede de pensioenfondsen die beleggen
in financiële instrumenten voorzieningen te treffen om gebruik van voorwetenschap door personeel en belangenverwikkelingen te voorkomen.
161
162
163

160

Kamerstuk 29.507, nr. 3.

© R.E. Batten januari 2020

164

Artt. 2:121a en 2:121b.
Artt. 43, 49 en 51 EG.
Art. 2:19a.
Art. 2:54h.
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Gezien de omstandigheid dat de PPI een financiële onderneming is die grootschalig kan beleggen, is aan het verzoek van De Brauw tegemoet gekomen. De opmerkingen
van HFC en De Brauw inzake de fiscaliteit worden niet onderschreven. Wél is de fiscale paragraaf verduidelijkt. Clifford Chance vroeg om bevestiging dat indien een PPI één
of meer pensioenbewaarders kent, het geheel fiscaal onder
de vrijstelling van art. 5, eerste lid, aanhef en onderdeel b,
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt. Dat is
het geval. Dit voorkomt mogelijke verwarring bij de duiding
van de PPI onder belastingverdragen. Ook op dit punt is de
memorie van toelichting verduidelijkt.
Veel reacties wezen op de onduidelijkheid van de toelichting op het concept-artikel 23a van de Pensioenwet.165 Dit
artikel – dat bepaalde dat de werkgever direct bij aanvang
van de uitvoering van de regeling een contract met een
verzekeraar moet sluiten – is komen te vervallen.

165

Zie bijvoorbeeld punt 16 en 17 van de reactie van AEGON.
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Wet implementatie Antonveneta Richtlijn kamerstuk 32 292 nr. 3
ALGEMEEN
Onderhavig wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn nr. 2007/ 44/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG
wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de
prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen
van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247)
(hierna: de richtlijn). Deze richtlijn heeft tot gevolg dat in de
Wet op het financieel toezicht (Wft) de bepalingen met betrekking tot verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen moeten worden gewijzigd.
Achtergrond en doel
De richtlijn is tot stand gekomen nadat de Europese Commissie had geconstateerd dat het aantal grensoverschrijdende overnames en verwervingen van deelnemingen in
de Europese financiële sector achterblijft bij grensoverschrijdende overnames en verwervingen van deelnemingen
in andere sectoren166 Uit een onderzoek van de Europese
Commissie is gebleken dat consolidatie belemmerd wordt
door een factor die onwenselijk is. De Europese Commissie
heeft vooreerst geconstateerd dat overheidsinvloed in de
financiële sector enkel tot doel behoorde te hebben om te
waarborgen dat ondernemingen in deze sector door deelnemingen en overnames geen ongepaste risico’s nemen
en dat de soliditeit van zowel degene die een deelneming
of overname beoogde als degene waarin die deelneming
werd beoogd of die werd overgenomen niet in het geding
zal komen. Op deze wijze wordt ook de stabiliteit van het
financiele stelsel in de Europese Unie beschermd. Met het
oog op de soliditeit van financiële ondernemingen en de
stabiliteit van het stelsel waarvan zij deel uitmaken is het
prudentiële toezicht op deze ondernemingen immers in het
leven geroepen. Echter, de norm die voor de beoordeling
van voorgenomen gekwalificeerde deelnemingen in de
desbetreffende richtlijnen was opgenomen, was open geformuleerd en ruim van aard. Dit leidde tot divergentie in de
oordeelsvorming tussen de verschillende lidstaten van de
Europese Unie. Uit het onderzoek bleek dat daarbij in praktijk ook andere, niet prudentiële, afwegingen soms betrokken werden bij de beoordeling van een voorgenomen deelneming. Met name moet worden gedacht aan overwegingen over de (on)wenselijkheid van de overname van een
onderneming in een lidstaat door een onderneming uit een
andere lidstaat. Dit vormde een belemmering voor consolidatie die onwenselijk is. Uiteraard behoort toezichtwetgeving in de Europese Unie consequent en transparant te
worden toegepast, zonder dat daarbij oneigenlijke afwegingen worden betrokken. Om deze oneigenlijke afwegingen,
die moeilijk zijn vast te stellen en aan de kaak te stellen zijn
door financiële ondernemingen, zoveel als mogelijk te weren uit het besluitvormingsproces is besloten om de proce-

dures en toetsingscriteria voor een beoordeling van een
voorgenomen deelneming of overname te harmoniseren.
Een belangrijke vraag bij de totstandkoming van de richtlijn
was aldus op welke wijze de divergentie in besluitvorming
en de politieke bemoeienis, waarbij onheuse sentimenten
van nationale aard een rol konden spelen, bij consolidatievraagstukken kon worden beperkt. Bedacht moet worden
dat overnames in de financiële sector, met name als zij
grensoverschrijdend zijn, een politiek gekleurd debat op
gang kunnen brengen. Hoofdvraag bij de totstandkoming
van de richtlijn was aldus op welke wijze de divergentie in
oordeelsvorming en de in internationale context bij sommige lidstaten soms vergaande politieke bemoeienis (waarbij
onheuse sentimenten van nationale aard een rol konden
spelen), in consolidatievraagstukken te beperken.
Bij het opstellen van de richtlijn is de wijze waarop de financiële sector zich dient te ontwikkelen en de mate waarin
consolidatie dient plaats te vinden geen voorwerp van discussie geweest. Inmiddels is door de ontwikkelingen op de
financiële markten van de periode voorafgaand aan indiening van dit wetsvoorstel bij de Kamer een bredere discussie op gang gekomen over de inrichting en stabiliteit van de
financiële sector en de aard en omvang van het toezicht
daarop, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. De discussies in kwestie zullen gevolgen kunnen
hebben voor de aard en omvang van het toezicht dat nationale maar ook lidstaatoverstijgende, nieuw op te richten
gremia zullen houden op de financiële sector. 167 Zie verder
met name de kabinetsvisie168 waarin de visie van het kabinet op de toekomst van de financiële sector uiteen wordt
gezet. De behandeling van het onderhavige wetsvoorstel in
de Tweede en Eerste Kamer is niet de geëigende plaats of
tijd voor een debat over mogelijkheden om de overheid
meer invloed te geven op het reilen en zeilen van de financiële sector. Het debat daarover is breder van aard en
wordt reeds gevoerd met de Tweede Kamer, onder meer
naar aanleiding van de in juli 2009 naar buiten gebrachte
kabinetsvisie, waarbij breder wordt bekeken wat wenselijk
en mogelijk is. Het onderhavige wetsvoorstel dient er enkel
toe om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.
De richtlijn voorziet in wijziging van de inhoudelijke toets en
in wijziging van procedurele aspecten, zodat de beoordeling van een voorgenomen gekwalificeerde deelneming in
de lidstaten aan consistentie en transparantie wint. In dat
kader voorziet de richtlijn onder meer in het verkorten van
de beoordelingstermijn en het voorschrijven van een specifiek voor deze beoordelingen bedoelde procedure. Hiermee
wordt beoogd dat overal in de Europese Unie helderheid
ontstaat over de procedure die dient te worden gevolgd.
Ook is zo snel zeker voor de marktpartijen of en zo ja op
welke wijze de toezichthouders van mening zijn dat de
verwerving van een gekwalificeerde deelneming mogelijk
is. Opgemerkt moet worden dat dit laatste van groot belang
is omdat dergelijke verwervingen veelal voor een bepaald
167

166

European Commission staff working document; Cross-border
consolidation in the EU financial sector (SEC (2005) 1398).
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Zie hiervoor ook de conclusies van de EcoFin Raad van 9 juni
2009 (nr. 10862/09) zoals bekrachtigd door de Europese
Raad van 18/19 juni 2009 (nr. 11225/09).
TK 2008–2009, 32 013, nr. 1
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moment moeten worden uitgevoerd. Relevant is daarbij te
benoemen dat het in de financiële sector veelal gaat om de
verwerving of vergroting van beperkte deelnemingen (van
bijvoorbeeld tien of twintig procent), en niet steevast om
volledige overnames.
Daarnaast wordt met de richtlijn voor de beoordeling van
een gekwalificeerde deelneming een limitatieve lijst van
(strikt prudentiële)
criteria geïntroduceerd. Het gesloten en limitatieve karakter
van deze lijst van beoordelingscriteria dient ertoe dat in alle
lidstaten eenzelfde inhoudelijke toets wordt verricht op een
voorgenomen gekwalificeerde deelneming. De richtlijn benadrukt het – exclusief – prudentiële, dat wil zeggen op de
soliditeit van de betrokken onderneming gerichte, karakter
van de beoordeling van een voorgenomen verwerving of
vergroting van een gekwalificeerde deelneming.
De recente marktontwikkelingen benadrukken dat het vereist is dat de toezichthouders in de Europese Unie een
krachtig middel in de hand hebben om overnames in de financiële sector te beoordelen op hun soliditeit. Niet alleen
kan daarmee worden gewaarborgd dat een dergelijke
overname alleen maar geschiedt als deze de soliditeit van
de betrokken ondernemingen op geen enkele wijze in gevaar brengt, maar ook kan worden gewaarborgd door middel van voorschriften en beperkingen die kunnen worden
verbonden aan een goedkeuring op basis van deze criteria,
dat de soliditeit ook na de verwerving of vergroting van de
gekwalificeerde deelneming, in de nieuwe verhoudingen
binnen de onderneming zal worden gewaarborgd.
De richtlijn noopt tot aanpassing van de wetgeving terzake.
Nu de richtlijn een limitatieve lijst met criteria voorschrijft
voor de door de richtlijn geregelde verwerving of vergroting
van een gekwalificeerde deelneming, vervalt de ruimte voor
lidstaten om eigen criteria te hanteren. De Wft bevat voor
de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) in artikel 3:100,
onderdeel c, en voor de Minister van Financiën (voor de
«big five») in artikel 3:97, tweede lid, van de Wft een toetsingscriterium dat ziet op een mogelijk ongewenste ontwikkeling van de financiële sector. DNB en, in voorkomende
gevallen de Minister van Financiën, dienen zich dan af te
vragen of de financiële onderneming die zal ontstaan na de
voorgenomen deelneming of overname dusdanig groot en
verweven met de rest van de sector wordt dat een hypothetisch debacle tot grotere problemen zal leiden. Dit criterium
dient met het oog op de limitatieve lijst van prudentiële criteria die voorgeschreven wordt voor toetsing van een voorgenomen deelneming in de financiële sector te vervallen.
DNB en in voorkomende gevallen de Minister van Financien moeten zich in het huidige stelsel bij de beoordeling van
de vraag of de verwerving of vergroting van de gekwalificeerde deelneming zou kunnen leiden of zou leiden tot een
ongewenste ontwikkeling van de financiële sector, richten
op de structuur en stabiliteit van het financiële stelsel. Zij
hadden bij de beoordeling van dit criterium daarom reeds
een zeer beperkte speelruimte. Dit is onder meer aan de
Kamer toegelicht in de brief van de Minister van Financiën
van 22 mei 2007169 inzake onder meer de bevoegdheden
van de Minister van Financiën bij de overname van ABN
169
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AMRO door een consortium van banken. De brief stipuleert
dat DNB in haar soliditeitstoets naar de prudentiële risico’s
van een overname kijkt, terwijl de minister veeleer naar het
mogelijke systeemrisico kijkt dat eventueel kan ontstaan
doordat de desbetreffende ondernemingen samen te groot
worden, dat wil zeggen naar de vraag of een of meer financiële groepen ontstaan die een te grote rol in de sector
gaan spelen waardoor het wegvallen van een dergelijke
groep tot onaanvaardbare risico’s voor het systeem zou
leiden. Ter nuancering is daarbij indertijd reeds opgemerkt
dat de grootte en rol van financiële ondernemingen in Nederland reeds vanuit het perspectief van concurrentieverhoudingen worden beoordeeld door de Nederlandse mededingingsautoriteit op grond van de Mededingingswet.
Tevens is toegelicht dat afwegingen van politiekbeleidsmatige aard zoals inzake werkgelegenheid dan wel de wenselijkheid om hoofdkantoren van grote financiële instellingen
voor Nederland te behouden, niet thuishoren in de beoordeling van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming op grond van artikel 3:95 e.v. van de
Wft. Voor zover de Minister van Financiën dergelijke aspecten in het oog wil houden vanuit zijn functie als hoeder van
het financiële stelsel dient veeleer op andere wijze invulling
te worden gegeven aan die rol, zoals bijvoorbeeld vanuit de
mogelijkheid om het vestigingsklimaat in Nederland te dienen door middel van verbetering van wetgeving en fiscale
regimes.
De feitelijke beoordeling van voorgenomen overnames of
deelnemingen ligt reeds onder de huidige redactie van de
Wft in wezen geheel besloten in de toetsing van DNB op de
soliditeit van de overname of deelneming en van de daarbij
betrokken partijen, ook als de minister zijn toets op artikel
3:97, tweede lid, met betrekking tot de mogelijk ongewenste ontwikkeling van de financiële sector verricht. De aanpassing van de Wft in lijn met de richtlijn bevestigt het primaat van de toetsing op de soliditeit en in zoverre zal er
dus geen materiële verandering in de toetsing van de beoogde deelneming plaatsvinden ten opzichte van de huidige toetsingen, mede gelet op de beperkte reikwijdte van
het criterium dat moet vervallen.
De richtlijn sluit expliciet uit dat bij een toets van een voorgenomen deelneming of overname afwegingen van politieke of beleidsmatige aard worden betrokken. De richtlijn benadrukt dat het onwenselijk en onwettig is dat dergelijke
afwegingen betrokken worden in het toezicht op de financiele sector, dat enkel gericht dient te zijn op de soliditeit
daarvan.
Dit laat overlet dat de Minister van Financiën een verantwoordelijkheid heeft voor de stabiliteit van het financiële
stelsel. Deze verantwoordelijkheid komt op twee manieren
tot uitdrukking. Ten eerste is de Minister van Financiën samen met de Staten-Generaal wetgever voor de financiële
sector. Ten tweede draagt de Minister van Financiën politieke verantwoordelijkheid voor DNB als zelfstandig bestuursorgaan dat de voor de financiële sector opgestelde
wetgeving uitvoert. Deze verhouding komt tot uitdrukking in
het Algemeen deel van de Wft. Men dient te bedenken dat
hiermee tot uitdrukking komt dat het toezicht op financiële
ondernemingen op afstand staat van de politiek en los van
de waan van de dag met inachtneming van de wetgeving in
kwestie, gedegen en gezaghebbend door DNB kan worden
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uitgevoerd. De politiek staat in individuele toezichtkwesties
op afstand. De minister zal als (mede)wetgever optreden,
en politiek verantwoordelijk zijn voor het handelen van
DNB. Nu de richtlijn enkel ruimte biedt voor een toetsing
van een voorgenomen deelneming of overname aan de
hand van de door de richtlijn voorgeschreven prudentiële
criteria, ligt het in de rede om deze toetsing door DNB te laten uitvoeren. DNB voert immers reeds op grond van de
huidige wetgeving een dergelijke soliditeitstoets uit in deze
situaties. Dat op basis van de richtlijn gekozen wordt om
DNB deze toets volledig te laten uitvoeren, ligt te meer in
de rede omdat, zoals de Raad van State ook opmerkt in
zijn advies, DNB in den brede belast is met het prudentiële
toezicht op de financiële markten. DNB beschikt over de
expertise en menskracht om deze toetsingen naar behoren
uit te voeren.
De toedeling van de toetsing aan DNB dient tevens de in
acht te nemen zuiverheid van de verhouding tussen de Minister van Financiën als medewetgever tezamen met de
Staten-Generaal, waarbij DNB als onafhankelijke toezichthouder op afstand van de politiek de wetgeving toepast.
Waar op enig moment debat ontstaat over de inhoud van
een al dan niet verleende verklaring van geen bezwaar
moet in een dergelijk geval volstrekt helder zijn dat DNB op
onafhankelijke wijze een besluit neemt en een verklaring
van geen bezwaar zal verlenen of afwijzen onder toepassing van de wet. Mocht deze verlening of afwijzing voor politiek debat zorgen, of mocht ter discussie komen te staan
of sprake is van een juiste of onjuiste afweging terzake,
dan verdient het de uitdrukkelijke voorkeur dat de Minister
van Financiën zijn politieke verantwoordelijkheid voor DNB
en de door DNB genomen beslissingen volledig kan nemen, zonder dat hij kan worden aangesproken als (mede)beslisser.
Het is relevant om in relatie tot deelnemingen en overnames in de financiële sector hier tevens stil te staan bij de
verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën voor de
stabiliteit van het financiële stelsel en de wetgeving voor de
financiële sector. De Minister van Financiën draagt deze
verantwoordelijkheid en dient dientengevolge op de hoogte
te zijn van het reilen en zeilen van de financiële sector en
van de ontwikkelingen daarin. Met het oog op de invulling
van deze verantwoordelijkheid van de minister, is van belang dat de minister tijdig wordt geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen. Hiertoe is in het wetsvoorstel een bepaling
opgenomen die ertoe strekt dat DNB de minister tijdig informeert over een aanvraag of een voornemen tot verlening
of intrekking van een verklaring van geen bezwaar voor
een gekwalificeerde deelneming in de financiële sector indien deze relevant zijn voor inrichting of de goede werking
van het financiële stelsel. Daar waar normaliter het toezicht
op individuele ondernemingen zich in lijn met het toezicht
op afstand en de geheimhoudingsbepalingen van de richtlijnen van de Europese Unie onttrekt aan het zicht van de
Minister van Financiën, wordt in dit wetsvoorstel vanuit de
zwaarwegende verantwoordelijkheid van de Minister van
Financiën voor de stabiliteit van het financiële stelsel geregeld dat DNB de minister tijdig informeert omtrent relevante
voorgenomen deelnemingen of overnames. Daarmee is de
positie van de Minister van Financiën als verantwoordelijke
geborgd, zelfs als de minister geen directe juridische be-
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slissingsbevoegdheid meer draagt. Zoals in de tweede helft
van 2008 en de eerste helft van 2009 is gebleken, kan de
Minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid op dit vlak
op verschillende manieren tot uiting laten komen. Voor een
nadere toelichting op de informatieverplichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1:93c.
Verder kan worden opgemerkt dat de richtlijn niet tot gevolg
heeft dat de vraag of een voorgenomen deelneming of
overname gevolgen heeft voor de stabiliteit van het financiele stelsel voortaan achterwege dient te blijven. Het is zonneklaar dat een deelneming of overname die de soliditeit
van de betrokken ondernemingen in gevaar zou kunnen
brengen, ook onwenselijk kan zijn omdat de stabiliteit van
het stelsel negatief kan worden beïnvloed door een dergelijke ontwikkeling. Het kan voorts noodzakelijk zijn de eventuele gevolgen van een voorgenomen deelneming of overname voor de stabiliteit en het functioneren van het financiele stelsel te betrekken in de door DNB uit te voeren soliditeitstoets. Daar waar de financiële sector instabiel is (respectievelijk zal worden als gevolg van de voorgenomen
verwerving) of waar instabiliteit dreigt blijkens bijvoorbeeld
relevante (macro-)prudentiële indicatoren, zal dit namelijk
van invloed kunnen zijn op de soliditeit van de voorgenomen verwerving van de gekwalificeerde deelneming, nu
een voorgenomen deelneming of overname in een instabiele sector mogelijkerwijs ook consequenties heeft voor de
soliditeit van de aanvrager en de financiële onderneming in
kwestie. Denkbaar is dat dit in een concreet geval gevolgen
heeft voor de beslissing een verklaring van geen bezwaar
al dan niet te verlenen of tot nadere voorschriften of beperkingen leidt die aan een verklaring van geen bezwaar worden verbonden. Altijd moet worden bedacht dat als een
deelneming of overname consequenties heeft voor de stabiliteit en het functioneren van het financiële stelsel, de
eventuele uit die deelneming of overname voortvloeiende
gevolgen voor het stelsel op hun beurt consequenties kunnen hebben voor de ondernemingen in kwestie. De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar hebben de samenhang tussen de stabiliteit van individuele ondernemingen
en het financiële stelsel als geheel goed geïllustreerd.
Kamerstuk 32.292 nr. 7
VVD : Kan de regering tevens ingaan op de vraag of en in
hoeverre er uit andere (parlementaire) onderzoeken (zoals
onder meer uit de Belgische, Britse en IJslandse onderzoeken) lessen kunnen worden getrokken over de vraag of
het wijs is deze richtlijn te implementeren danwel deze op
onderdelen te heroverwegen alvorens tot implementatie
over te gaan?
De leden van de fractie van de VVD zijn er echter nog niet
van overtuigd dat de praktijk straks ook volledig zal stroken
met de uitgangspunten van de richtlijn. Kan de regering
aangeven waarop zij het vertrouwen baseert dat na implementatie in alle lidstaten ook in praktijk een gelijk en eerlijk
speelveld zal zijn ontstaan? De financiële crisis heeft immers grote verschillen in kwaliteit en cultuur van de verschillende nationale toezichthouders gebracht? En er is
immers ook nog geen supranationale EU-instantie die erover waakt dat het toezicht in de hele EU ook aan de maat
is?
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering de erva-
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ringen met de Belgische en Britse toezichthouder in de casus opsplitsing ABN-AMRO voldoende heeft meegewogen
bij de beslissing om onderhavige richtlijn niet opnieuw in
discussie te brengen bij de Europese Commissie en de
Ecofin Raad? Er kan toch niet worden volgehouden dat de
samenwerking tussen DNB en bijvoorbeeld de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) zodanig goed is geweest dat DNB daarop blind kon varen? In
hoeverre is die samenwerking aan een kritische evaluatie
onderworpen? Kan de Kamer daar inzicht in krijgen? Ook
vragen deze leden in hoeverre en hoe grondig de kwaliteit
van de samenwerking tussen DNB en de IJslandse toezichthouder is geëvalueerd? In hoeverre heeft onderhavige
richtlijn relevantie voor EER-lidstaten, zoals IJsland en
Liechtenstein?
Welke mogelijkheden ziet de regering om in Brussel herziening van onderhavige richtlijn te agenderen, zo vragen
de leden van de fractie van de VVD.
In hoeverre zullen de inzichten van de European Systematic Risk Board (ESRB) worden meegewogen c.q. een rol
krijgen in de procedure van een verklaring van geen bezwaar?
PvdA: Dit probleem (protectionistische invulling van verklaring van geen bezwaar – bevoegdheid van toezichthouders) is toch alleen op te lossen door een onpartijdige, Europese instantie hierin een bevoegdheid te geven, bijvoorbeeld de bevoegdheid om uitspraak te doen over bezwaren
die zijn ingediend tegen een besluit van de nationale toezichthouder, zo vragen de leden van de fractie van de
PvdA.
Er wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat er in
de toekomst slechts één toezichthouder bij een grensoverschrijdende wijziging de beslissing neemt, aldus de leden
van de CDA-fractie. Er moet wel worden samengewerkt
met de aanvragende toezichthouder. Tijdens het parlementaire onderzoek is gebleken dat de informatievoorziening
tussen de toezichthouders in Europa vaak slechts was. In
hoeverre valt te verwachten dat dit in het kader van het deze richtlijn wel gebeurt?
De leden van de VVD-fractie vragen of onderzoeken van
andere parlementen naar het functioneren van hun toezichthouders worden betrokken bij de implementatie van de
onderhavige richtlijn. De leden stellen deze vraag in verband met de samenwerking van toezichthouders onderling.
Ook de leden van de CDA-fractie stellen de samenwerking
tussen toezichthouders binnen de Unie aan de orde. De leden van de PvdA-fractie vragen in dit verband of niet een
Europese instantie geschillen zou moeten beslechten over
protectionisme.
De leden van de VVD-fractie merken in dit verband op dat
er nog geen sprake is van een supranationale Europese
toezichthouder, die soelaas zou bieden. Er is Europese
wetgeving die per 1 januari 2011 een nieuw financieel Europees toezichtraamwerk en drie nieuwe sectorale Europese toezichthoudende entiteiten introduceert, te weten voor
de bankensector, de effectensector en de sector verzekeringen en bedrijfspensioenen. Hoewel de drie nieuwe toezichthouders niet bevoegd zullen zijn om aanvragen van
goedkeuringen van deelnemingen en overnames in de financiële sector te beoordelen, wordt het toezicht Lidstaatoverstijgend versterkt. Bovendien worden, teneinde situa-

© R.E. Batten januari 2020

ties zoals door de Leden geduid te voorkomen, voorzieningen getroffen. Om te voorkomen dat situaties zich voordoen waarbij toezichthouders onvoldoende samenwerken
en aanlopen tegen onwil of gebrekkige informatieverschaffing, wordt in de verordeningen die betrekking hebben op
de Europese toezichthouders, een vorm van mediation geintroduceerd voor dergelijke gevallen. In deze richtlijn wordt
vastgelegd dat bij deze toezichthouders op de in de sectorale richtlijn aangewezen gebieden mediation kan plaatsvinden tussen nationale toezichthouders. Als een nationale
toezichthouder mediation op dit punt door de Europese
toezichthouder in kwestie aanvraagt, zal deze indien mediation niet slaagt, een bindend besluit kunnen nemen. Op
deze wijze wordt een mechanisme geïntroduceerd dat ervoor zorgt dat, als er bijvoorbeeld sprake is van een onwillige toezichthouder die DNB informatie zou moeten verstrekken maar dit niet doet, de informatieverschaffing afdwingbaar is. In de Bankenrichtlijn zijn een aantal gebieden
aangewezen waarop mediation mogelijk is, zoals de informatie-uitwisseling tussen home- en host toezichthouders.
In de komende richtlijnonderhandelingen zal Nederland inzetten op het uitbreiden van het aantal gebieden waarop
mediation mogelijk is door bijvoorbeeld een expliciete mediationbepaling op te nemen bij grensoverschrijdende
overnames. In het huidige nieuwe Europese Toezichtsraamwerk is wel de bevoegdheid voor de Europese toezichthouder opgenomen om voor het overlegproces inzake
bijvoorbeeld een overname procedures op te stellen. Dit
worden verplichte procedures die bij niet-naleving kunnen
leiden tot maatregelen van de Europese Toezichthouder en
de Commissie.
Naast de drie Europese toezichthouders wordt per 1 januari
2011 een Europees comité voor systeemrisico’s, de European Systemic Risk Board opgericht. De leden van de
VVD-fractie vragen in hoeverre de inzichten van de European Systemic Risk Board (ESRB) worden meegewogen
bij de beoordeling van een aanvraag van een verklaring
van geen bezwaar. De beoogde ESRB zal een macroprudentiële toezichthouder zijn die zich richt op systematische
(in)stabiliteit. Deze toezichthouder zal zich dus in principe
niet richten op individuele ondernemingen maar op ontwikkelingen en tendensen in de sector. Zoals hiervoor ook opgemerkt is het mogelijk dat consolidatie of juist deconsolidatie invloed heeft op het financiële systeem; de macroprudentiële stabiliteit van het financiële systeem en de microprudentiële stabiliteit van de operatoren binnen dat systeem zijn immers nauw met elkaar verbonden. De ESRB
krijgt de bevoegdheid om, naar aanleiding van door de
ESBR geconstateerde ontwikkelingen of tendensen, aanbevelingen en waarschuwingen aan lidstaten te doen. Indien de ESRB een lidstaat zoals Nederland een dergelijke
aanbeveling doet of waarschuwing geeft dan zal daar uiteraard rekening mee worden gehouden.
De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of protectionistische sentimenten niet alleen kunnen worden voorkomen
of geadresseerd zijn door een onpartijdige, Europese instantie hierin een bevoegdheid te geven, bijvoorbeeld de
bevoegdheid om uitspraak te doen over bezwaren die zijn
ingediend tegen een besluit van de nationale toezichthouder. Vooralsnog is er geen onafhankelijke Europese instantie die besluit over individuele klachten van ondernemin-
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gen. Als de betrokken onderneming meent dat een toezichthouder ten onrechte een bepaalde beslissing neemt,
staat voor haar een gang naar de rechter open. De rechter
zal zich dan buigen over de toepassing van de beoordelingscriteria en de procedures. Tevens zal het besluit op de
aanvraag van de verklaring van geen bezwaar het advies
van de toezichthoudende instantie uit de andere lidstaat
bevatten. Tot slot zal het hiervoor beschreven mediationprincipe en de verplichte procedures voor het overlegproces dienstig zijn aan de goede informatie-uitwisseling tussen toezichthouders, en daarmee aan transparante besluitvorming en de bestrijding van protectionisme. De verwachting is dat de komende jaren het Europees Toezicht nog
meer zal kunnen worden versterkt en dat daarmee een nog
beter «single European rulebook» en level playing field
voor de financiële markten zal worden bewerkstelligd.
Kamerstuk 32.292 nr. 3
Overige wijzigingen
Tenslotte is een belangrijke wijziging die de richtlijn met
zich brengt dat slechts één toezichthouder in het geval van
een grensoverschrijdende voorgenomen verwerving of vergroting van een deelneming, de beslissing neemt. Dat wil
zeggen dat niet langer zowel de toezichthouder van de financiële onderneming waarin de eventuele deelneming zal
worden verworven dan wel die wordt overgenomen als de
toezichthouder van de financiële onderneming die deze
deelneming beoogt te verwerven hun toestemming moeten
geven. Hiermee stroomlijnt het toezicht uit hoofde van verklaringen van geen bezwaar, en is het duidelijk voor marktpartijen bij welke toezichthouder zij dienen te vragen om
toestemming. Wel komt in de richtlijn het basisgegeven tot
uitdrukking dat toezichthouders altijd moeten samenwerken. Dat komt tot uitdrukking door de regeling in de richtlijn
dat de toezichthouder die de aanvraag van de verklaring
van geen bezwaar moet beoordelen, zich ook moet laten
informeren door de toezichthouder van de aanvrager en
diens advies tot uitdrukking moet laten komen in zijn uiteindelijke oordeel omtrent de voorgenomen verwerving.
Overig
De gevolgen van de richtlijn zijn voor de desbetreffende financiële ondernemingen in Nederland beperkt voor wat betreft de inhoudelijke criteria dan wel de procedurebepalingen. Immers, op grond van de Wft en de Algemene wet
bestuursrecht gold in Nederland reeds een duidelijke procedures. Echter, de verkorting is gunstig voor ondernemingen omdat ze minder lang hoeven te wachten op een beslissing. Daarnaast kan de uniformering van de procedure
in de lidstaten gunstig zijn in het geval van een grensoverschrijdende aanvraag.
Tenslotte is het voor Nederlandse ondernemingen een
gunstig gevolg van de richtlijn dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat van vestiging van de onderneming
waarin de deelneming wordt verworven of vergroot de aanvraag dient te beoordelen in plaats van zowel deze toezichthouder als de toezichthouder van de aanvrager.
De richtlijn is op 22 september 2007 in werking getreden.
De implementatiedatum is 21 maart 2009. Zie verder de
toelichting bij artikel II inzake overgangsrecht.
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Gevolgen voor het bedrijfsleven
De richtlijn heeft tot doel het goedkeuringsproces van financiële toezichthouders en toezichthoudende instanties bij
deelnemingen te verbeteren. Het betreft een één op één
implementatie. Zoals hierboven aangegeven wordt dit onder andere bewerkstelligd door vaststelling van een limitatieve lijst met prudentiële beoordelingscriteria en verkorting
van de beslistermijn. Deze wijzigingen hebben zoals hiervoor opgemerkt geen grote gevolgen voor de desbetreffende financiële ondernemingen. Er is geen sprake van een
verandering van de administratieve lasten. Daarnaast is er
in de richtlijn bepaald dat slechts goedkeuring hoeft te worden verkregen van de toezichthouder of toezichthoudende
instantie van de lidstaat van de onderneming waarin de
deelneming wordt verworven of vergroot. Dit zal voor financiële ondernemingen een lastenverlichting opleveren. De
goedkeuring in de vorm van een verklaring van geen bezwaar wordt ten gevolge van deze implementatiewet verleend door de toezichthouder van de onderneming waarin
de deelneming wordt verworven of vergroot. Als er door
een Nederlandse financiële onderneming waarop de onderhavige bepalingen van toepassing zijn een deelneming
wordt beoogd in of een overname wordt beoogd van een
dergelijke financiële onderneming, dan verandert er niets.
Mocht echter een dergelijke onderneming dit beogen in bijvoorbeeld een bank met zetel in een andere lidstaat, dan is
daarvoor geen afzonderlijke verklaring van geen bezwaar
van DNB meer nodig. De desbetreffende toezichthoudende
instantie van de lidstaat in kwestie dient dan goedkeuring te
verlenen. Daartoe moet deze toezichthouder of toezichthoudende instantie weliswaar (onder meer) met DNB overleggen, en het advies van DNB in haar beschikking kenbaar maken, maar de Nederlandse onderneming in kwestie
behoeft niet langer DNB om een verklaring van geen bezwaar te vragen. De relevante informatie die DNB voor
haar advies nodig heeft, zal DNB kunnen putten uit de
reeds bij haar bekende informatie op grond van het lopend
toezicht, en de informatie die de aanvrager van de verklaring van geen bezwaar bij de toezichthoudende instantie in
de desbetreffende lidstaat indient.
Grensoverschrijdende overnames in de financiële sector
komen niet vaak voor. De richtlijn waarop deze wet is gebaseerd, beoogt het door de Commissie als obstakel gedefinieerde verschil in behandeling tussen lidstaten weg te
nemen. Het is dus mogelijk dat ten gevolge van de implementatie van de onderhavige richtlijn in alle lidstaten
grensoverschrijdende overnames in de financiële sector op
termijn zullen toenemen. Een voorzichtige schatting is dat
er gemiddeld één verklaring van geen bezwaar per jaar zal
worden aangevraagd voor een verwerving door een desbetreffende Nederlandse financiële onderneming van een gekwalificeerde deelneming in een buitenlandse onderneming
waarvoor een goedkeuring vereist is. De administratieve
lasten waarmee een aanvraag van een verklaring van geen
bezwaar gepaard gaat, zijn te ramen op € 1 080 000. Dat is
daarmee tevens het bedrag waarmee de administratieve
lasten ten gevolge van dit wetsvoorstel jaarlijks zullen afnemen.
Ingewonnen adviezen
Op 29 juli 2008 is dit wetsvoorstel formeel ter consultatie
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aan belanghebbenden voorgelegd en op de website van
het ministerie van Financiën geplaatst. Op deze formele
consultatie zijn reacties ontvangen van, Euronext NYSE,
het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken. Hun suggesties zijn waar mogelijk in het
wetsvoorstel overgenomen. Tevens is advies gevraagd en
ontvangen van DNB. Door verschillende partijen is gekeken
naar de positie van de Minister van Financiën na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. De formele rol van de Minister
van Financiën komt als gevolg van de implementatie van
de richtlijn deelnemingen in de financiële sector te vervallen. Deze consequentie van de richtlijn kan op instemming
rekenen. Wel blijft de Minister van Financiën verantwoordelijk voor de stabiliteit van het financiële stelsel. In het wetsvoorstel is daarom een bepaling opgenomen op basis
waarvan DNB informatie aan de Minister van Financiën
verstrekt als de aanvraag of voorgenomen verlening of intrekking van een verklaring van geen bezwaar belangrijke
gevolgen heeft voor de inrichting of goede werking van het
financiële stelsel. Zie hiervoor de artikelsgewijze toelichting
bij onderdeel D. Marktpartijen hebben gevraagd of duidelijkheid kan worden gegeven wat er wordt verstaan onder
de door DNB aan de minister te verstrekken informatie. Dit
is nader verduidelijkt in de toelichting bij onderdeel D.
De vraag kan worden gesteld of het verschaffen van informatie aan de minister niet op gespannen voet staat met het
gesloten stelsel van geheimhoudingsbepalingen in de Wft
die voortvloeien uit Europese richtlijnen. In het wetsvoorstel
is de informatieverschaffing aan de minister beperkt. Het
betreft niet de soliditeitstoets. Enkel de aspecten die van
belang zijn voor de Minister van Financiën met het oog op
zijn verantwoordelijkheid voor (de stabiliteit van) het stelsel
dienen te worden medegedeeld. Met het oog op deze verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën is het gerechtvaardigd dat de minister geïnformeerd wordt opdat hij
zijn taak kan vervullen. Tevens is in dit wetsvoorstel bepaald dat artikel 1:42, zevende lid, van overeenkomstige
toepassing is op de informatie die DNB aan de minister
verschaft. Op deze wijze is de vertrouwelijkheid van de informatie die DNB aan de minister verschaft, gewaarborgd.
Door alle partijen die hebben gereageerd op de consultatie
is gewezen op de voordelen van een uniforme toepassing
van de procedurebepalingen uit de richtlijn op alle aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar. Dit betreft derhalve zowel de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in
artikel 3:95 als in artikel 3:96. Toepassing van de procedurebepalingen op alle aanvragen voor een verklaring van
geen bezwaar draagt bij aan de gelijke behandeling alsmede rechtszekerheid en is daarom in het wetsvoorstel opgenomen.

De leden van de SP-fractie vragen de regering of het wetsvoorstel bepalingen bevat die verder strekken dan richtlijn
2007/44/EG, en zo ja welke artikelen uit het voorstel dit betreft. Voorts vragen deze leden of, en zo ja op welke artikelen en onderdelen, het wetsvoorstel een specifieke invulling
geeft van bepalingen uit de richtlijn die volgens de tekst van
de richtlijn ook anders ingevuld hadden kunnen worden.
Voorop staat dat de onderhavige richtlijn maximumharmonisatie kent. Dat wil zeggen dat de lidstaten niet mogen afwijken van de bepalingen van de richtlijn en deze zonder
nationale koppen of deuken in wetgeving behoren om te
zetten. Bepalingen ten aanzien van de beoordeling van
voorgenomen deelnemingen of overnames in de financiële
sector die verder strekken dan de onderhavige richtlijn zijn
dan ook niet opgenomen.
De leden van de SP vragen in dit verband of in het wetsvoorstel een specifieke invulling wordt gegeven aan bepalingen uit de richtlijn die volgens de tekst van de richtlijn
ook anders kunnen worden ingevuld.
Het antwoord daarop luidt ontkennend. De implementatiewet gaat de grenzen van de richtlijn niet te buiten. Daarbij
moet worden opgemerkt dat als een bepaling, of de toepassing daarvan, de grenzen van de richtlijn zou overschrijden, de betreffende bepaling of de toepassing daarvan in gerechtelijke procedures niet houdbaar zou zijn. In
alle lidstaten is daarmee uniforme toepassing van de richtlijn geborgd.

Kamerstuk 32.292, nr. D
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Wet implementatie richtlijn consumentenkrediet kamerstuk 32.339, nr. 3
ALGEMEEN
1. Inleiding
Op 23 april 2008 is tot stand gekomen Richtlijn nr.
2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de
Raad (Pb EU L 133/66) (hierna: richtlijn). De richtlijn beoogt
twee zaken. Ten eerste wil de richtlijn bijdragen aan de
goede werking van de interne markt. Verschillen in de nationale wetgeving inzake consumentenkredietovereenkomsten van de lidstaten van de Europese Unie brengen belemmeringen voor de interne markt en concurrentievervalsing mee. Met behulp van de richtlijn wordt de nationale
wetgeving van de lidstaten geharmoniseerd. De Europese
wetgever heeft bij de totstandkoming van de richtlijn als uitgangspunt gehanteerd dat communautaire voorschriften
worden geïntroduceerd die voldoende inspelen op de ontwikkelingen op de interne markt betreffende nieuwe kredietvormen en zodoende toekomstgericht zijn en een bijdrage leveren aan een modern consumentenkrediet. Ten
tweede wil de richtlijn de consument bescherming bieden
bij het sluiten van kredietovereenkomsten, teneinde diens
vertrouwen niet te schaden en het vrije verkeer van kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal te laten functioneren. De richtlijn gaat grotendeels uit van volledige harmonisatie. Hierdoor mogen de
lidstaten de consument niet een hoger niveau van consumentenbescherming toekennen dan in de richtlijn is bepaald en zal de wetgeving van de lidstaten na implementatie van de richtlijn op het door de richtlijn gecoördineerde
gebied, niet (meer) uiteenlopen (overweging 9 van de preambule).
De richtlijn consumentenkrediet bevat regels die betrekking
hebben op de relatie tussen de aanbieder van krediet en de
consument, waaronder regels inzake kredietreclame, informatieverstrekking, de beoordeling van de kredietwaardigheid en de inhoud van de kredietovereenkomst. Sommige bepalingen van de richtlijn gelden ook voor kredietbemiddelaars of zijn daar uitsluitend op van toepassing
(overwegingen 16, 17, 23, 24
en 27 van de preambule). Tevens wordt de toegang tot gegevensbanken voor kredietaanbieders uit andere lidstaten
geregeld.
2. Volledige harmonisatie
De richtlijn beoogt, oals in de inleiding is aangegeven, een
volledige harmonisatie tot stand te brengen op het terrein
waarop zij van toepassing is. Dat neemt niet weg dat in artikel 2 van de richtlijn in twee opzichten aan de lidstaten
een zekere mate van vrijheid is gelaten. In de eerste plaats
wordt in artikel 2 lid 2 een aantal kredietovereenkomsten
opgesomd, waarop de richtlijn niet van toepassing is. De
lidstaten kunnen ten aanzien van deze kredietovereenkomsten bestaande nationale regels handhaven of nieuwe regels introduceren. De lidstaten kunnen er ook voor kiezen
de in de richtlijn opgenomen regeling wel geheel of gedeeltelijk van toepassing te verklaren (overweging 10 van de
preambule van de richtlijn). Dit geldt bijvoorbeeld voor kre-
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dietovereenkomsten waarbij krediet wordt verleend voor
een totaalbedrag van minder dan € 200 of meer dan € 75
000 (artikel 2 lid 2, onderdeel c, van de richtlijn).
In de tweede plaats bevatten de leden 5 en 6 van artikel 2
de mogelijkheid om ten aanzien van twee typen kredietovereenkomsten de in de richtlijn opgenomen regels inzake
kredietreclame, informatieverstrekking, de inhoud van de
kredietovereenkomst en de vervroegde aflossing slechts
gedeeltelijk van toepassing te verklaren en de toepassing
van de bepalingen betreffende de kredietwaardigheidstoets
en het herroepingsrecht geheel uit te sluiten. In artikel 2 lid
5 gaat het om kredieten die worden aangeboden tegen
kosten die lager zijn dan op de markt gebruikelijk is door
een organisatie die 1) geen winst maakt, 2) is opgericht tot
wederzijds nut van een specifieke groep leden (bijvoorbeeld werknemers), 3) een bij wet bepaalde sociale rol vervult en 4) uitsluitend spaargelden van zijn leden beheert en
aan hen financieringsmogelijkheden biedt.
In Nederland bestaan op dit moment geen organisaties die
aan al deze eisen voldoen. Artikel 2 lid 6 ziet op kredietovereenkomsten waarbij de kredietgever de consument uitstel van betaling verleend ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit een bestaande kredietovereenkomst.
Deze gevallen worden op basis van de Nederlandse wet
beschouwd als een voortzetting van de bestaande kredietovereenkomst, zodat het niet nodig is om de in de richtlijn
opgenomen regeling daarop deels van toepassing te verklaren. Gelet op het voorgaande is in het wetsvoorstel van
de beleidsruimte op basis van artikel 2 lid 5 en 6 geen gebruik maakt. Verder opent de richtlijn op verschillende
plaatsen de mogelijkheid voor de lidstaten een bepaalde
bepaling niet toe te passen. Men zie bijvoorbeeld de artikelen 4 lid 1, tweede zin, en 6 lid 2. In artikel 4 lid 1 is bepaald
dat indien de nationale wetgeving al voorschrijft dat in kredietreclame het jaarlijks kostenpercentage moet worden
vermeld, de aanbieder niet verplicht is om in de kredietreclame de rentevoet of cijfers betreffende kosten van het
krediet te vermelden. Op basis van artikel 6 lid 2 mogen de
lidstaten bepalen dat bij kredietovereenkomsten in de vorm
van een geoorloofde debetstand op een rekening die binnen een termijn van drie maanden moet worden terugbetaald, het jaarlijks kostenpercentage niet in de precontractuele informatie hoeft te worden vermeld. Van deze mogelijkheden is geen gebruik gemaakt.
Ook bepaalt de richtlijn in een aantal gevallen dat het nationale recht op een bepaald punt van toepassing blijft. Men
zie bijvoorbeeld artikel 14 lid 7, waarin is bepaald dat de in
dit artikel opgenomen regeling betreffende het herroepingsrecht geen afbreuk doet aan nationale wetgeving waarin
een termijn is gesteld waarbinnen de uitvoering van de kredietovereenkomst geen aanvang mag nemen.
Ten aanzien van kredietbemiddelaars hebben de lidstaten
meer vrijheid. In de artikelen 5 en 6 van de richtlijn is bepaald dat naast de kredietgever ook de kredietbemiddelaar
gebonden is aan de in deze artikelen opgenomen informatieverplichtingen. Voorts is in artikel 21 van de richtlijn
voorgeschreven dat de kredietbemiddelaar in kredietrecla-
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me en in precontractuele informatie de omvang van zijn
volmacht moet vermelden en met welke kredietgevers hij
werkt. Indien de kredietbemiddelaar de consument een
vergoeding in rekening brengt voor zijn dienstverlening,
dient hij hierover voor het sluiten van de kredietovereenkomst duidelijke afspraken te maken met de consument en
dient hij het bedrag van de vergoeding ook mee te delen
aan de kredietgever. Het staat de lidstaten vrij om bijkomende verplichtingen voor kredietbemiddelaars te handhaven of in te voeren die betrekking hebben op andere dan
de hiervoor genoemde aspecten van de kredietovereenkomst.
3. Wijze van implementatie
De implementatie van de richtlijn vindt plaats door de introductie in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW)
van een nieuwe titel betreffende consumentenkredietovereenkomsten en aanpassing van de Wet op het consumentenkrediet (hierna: Wck), de Wet op het financieel toezicht
(hierna: Wft) en de bijbehorende lagere regelgeving.
Titel 7.2A Burgerlijk Wetboek
In een nieuwe titel 2A van Boek 7 worden de privaatrechtelijke bepalingen van de richtlijn geïmplementeerd.
De kern daarvan is te vinden in hoofdstuk IV van de richtlijn, geïmplementeerd in de voorgestelde afdeling 3
van deze titel. Deze bepalingen betreffen vorm en inhoud
van de consumentenkredietovereenkomst en de bescherming van de consument. Deze regeling wordt voorafgegaan door de afbakening van het toepassingsgebied in afdeling 1, waar de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn
worden geïmplementeerd, en afdeling 2 betreffende de informatieverplichtingen van de artikelen 4 tot en met 7 van
de richtlijn. Het gaat daarbij om het privaatrechtelijk effect
dat deze artikelen hebben, zowel op de inhoud van de door
de consument te sluiten kredietovereenkomst als op de
vraag of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, wanneer de informatievoorschriften niet door de kredietgever in
acht zijn genomen. Men zie de artikelen 7:59 en 7:60 en de
toelichting daarbij.
Voorts is in artikel 7:70 een bepaling opgenomen die correspondeert met artikel 19 van de richtlijn waarin is bepaald
hoe het jaarlijks kostenpercentage dient te worden berekend. Artikel 7:71 zorgt voor implementatie van artikel 21
van de richtlijn inzake specifieke verplichtingen van de kredietbemiddelaar tegenover consumenten. De slotbepaling
die correspondeert met artikel 22 van de richtlijn geeft aan
in hoeverre titel 7.2A van dwingend recht is.
De plaatsing van de voormelde regeling in Boek 7 ligt voor
de hand, nu de regeling van titel 2A neerkomt op een nieuwe «bijzondere overeenkomst». Omdat het hier een overeenkomst van financiële aard betreft, die mede kan strekken ter financiering van bijvoorbeeld een koopovereenkomst is zij geplaatst na titel 7.1 betreffende koop en titel
7.2 betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten. De
plaatsing in Boek 7 brengt mee dat algemene regels van
het contractenrecht uit de Boeken 3 en 6 van toepassing
zijn, voor zover zij met het deel van de richtlijn dat in titel
2A geïmplementeerd is, te verenigen zijn.
De voorgestelde regeling volgt zoveel mogelijk letterlijk de
bepalingen van de richtlijn, ook voor wat betreft volgorde en
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indeling. Dit is wenselijk omdat de regeling steeds in overeenstemming met de richtlijn dient te worden uitgelegd. Het
is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming wenselijk dat, als er vragen van uitleg aan het Hof van Justitie
van de EU moeten worden gesteld, onmiddellijk duidelijk is
op welke punten van de richtlijn uitleg nodig is. Bij de uitleg
van een onderdeel van de regeling is niet alleen de exacte
tekst van de betreffende artikelen van belang. Veelal hangt
de betekenis daarvan ook af van de omringende artikelen.
De handhaving van titel 7.2A vindt plaats via het privaatrecht. Dit betekent dat het aan consumenten en kredietaanbieders of kredietbemiddelaars zelf wordt overgelaten
geschillen waarbij de rechten van consumenten in het geding zijn, op te lossen. Wanneer zij er onderling niet uitkomen, kunnen zij het geschil voorleggen aan een geschillencommissie – zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) – of de burgerlijke rechter.
Conform het advies van de Raad van State merken wij nog
het volgende op over de klachtenprocedure bij Kifid. Kifid is
aangesloten bij FIN-NET, het Europese samenwerkingsnetwerk voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting met
betrekking tot financiële diensten. Dit is in lijn met artikel
24, tweede lid, van de richtlijn waar bepaald is dat lidstaten
geschilleninstanties aansporen om grensoverschrijdend
samen te werken. Bij grensoverschrijdende geschillen zal
de bevoegde geschilleninstantie vaak gevestigd zijn in het
land van de kredietaanbieder of kredietbemiddelaar. Door
de samenwerking binnen FIN-NET kunnen consumenten in
geval van een grensoverschrijdend geschil voor meer informatie over de geschillenbeslechting door een dergelijke
geschilleninstantie in een andere Europese lidstaat terecht
bij de geschilleninstantie in het eigen land. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de consument de klacht stuurt
naar de geschilleninstantie in het eigen land, waarna de
klacht wordt doorgestuurd naar de bevoegde instantie in
het land van de kredietaanbieder of kredietbemiddelaar. De
geschetste samenwerkingsprocedure draagt er zodoende
aan bij dat beslechting van grensoverschrijdende geschillen
over kredietovereenkomsten wordt vergemakkelijkt. Aangezien de uit de artikelen 4 tot en met 7 van de richtlijn
voorkomende voorschriften betreffende in reclame en in
precontractuele informatie op te nemen standaardinformatie ook worden geïmplementeerd in de Wft zal ten aanzien
van deze voorschriften naast handhaving via het privaatrecht ook sprake zijn van handhaving via het bestuursrecht.
De bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en richt zich op het algemene belang van een eerlijke en transparante markt. De
consument komt, wanneer hij op basis van het privaatrecht
opkomt tegen inbreuken op de genoemde regels, op voor
zijn individuele belangen.
Wet op het consumentenkrediet
Een aantal artikelen van de Wet op het consumentenkrediet moet worden geschrapt. Deze artikelen omvatten onderwerpen die vallen binnen het bereik van de richtlijn en
die nu geregeld worden in titel 7.2A BW. De nieuwe redactie van artikel 2 brengt mee dat de overgebleven bepalingen van de Wck hetzelfde toepassingsgebied krijgen als
de bepalingen van titel 7.2A BW. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor overeenkomsten betreffende effec-
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tenkrediet die nu reeds, op basis van het geschrapte artikel
4 Wck, buiten het toepassingsbereik van de Wck vallen.
Verder zullen – door de voorgestelde wijzigingen in artikel 2
Wck – kredietovereenkomsten met een looptijd korter dan
drie maanden onder de artikelen 34 tot en met 36 van de
Wck worden gebracht. Dit betekent onder meer dat aanbieders van zogenaamde «flitskredieten» geen hogere kredietvergoeding in rekening mogen brengen dan bij of krachtens de Wck is toegestaan.»
Wet op het financieel toezicht
In de Wft worden in de eerste plaats voorschriften opgenomen betreffende de in reclame en precontractuele informatie op te nemen standaardinformatie. Deze voorschriften
zijn gegrond op de artikelen 4 tot en met 7 van de richtlijn.
De Wft bevat op dit moment al bepalingen over deze onderwerpen, het betreft dus wijzigingen van deze bepalingen.
Daarnaast wordt ook de verplichting voor de kredietgever
om voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen, in de Wft opgenomen (artikel 8 van de richtlijn). In de
Wft is de toegang tot gegevensbanken al geregeld.
In de bestaande bepalingen worden enkele wijzigingen
aangebracht (artikel 9 van de richtlijn). De exacte inhoud
van de informatieverplichtingen en de uitvoeringsvoorschriften inzake de kredietwaardigheidstoets en de toegang tot
gegevensbanken zal nader worden uitgewerkt in het, op de
Wft gebaseerde, Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: Bgfo).
Handhaving van de in de Wft en in het Bgfo opgenomen
voorschriften betreffende in reclame en precontractuele informatie op te nemen standaardinformatie respectievelijk
de kredietwaardigheidstoets vindt plaats via het bestuursrecht. De AFM is aangewezen als toezichthouder.
4. Verhouding tot de richtlijn betaaldiensten
In verband met het verlenen van betaaldiensten kan het
voorkomen dat een betaalinstelling krediet verleent.
Dit kan het geval zijn bij creditcards.
Artikel 16 lid 3 van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende
betaaldiensten in de interne markt (richtlijn betaaldiensten)
geeft de voorwaarden waaraan deze kredietverlening moet
voldoen.170 In artikel 16 lid 5 van de richtlijn betaaldiensten
is echter bepaald dat andere communautaire of nationale
wetgeving met betrekking tot kredietverlening hierdoor onverlet wordt gelaten. De bepalingen van dit wetsvoorstel
gaan dus voor de bepalingen die zijn opgenomen in het
wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn betaaldiensten.
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Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 november 2007 betreffende betaaldiensten 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 EU L 319/1).
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5. Gevolgen voor het bedrijfsleven171
6. Marktconsultaties
Een conceptversie van dit wetsvoorstel is in de voorbereidingsfase ter consultatie op de websites van de Ministeries
van Justitie en Financiën geplaatst. Verschillende partijen –
waaronder organisaties van kredietaanbieders en kredietbemiddelaars – de AFM en een enkele particulier – hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen te
maken en suggesties te doen. Als resultaat van deze consultatie is – voorzover mogelijk binnen de ruimte die de
richtlijn biedt – de toelichting verduidelijkt. Zo zijn een aantal definities nader toegelicht in dit wetsvoorstel. Het betreft
bijvoorbeeld het begrip geruime tijd en het begrip onbetekenende kosten.
Daarnaast heeft de consultatie aanleiding gegeven om voor
overeenkomsten betreffende effectenkrediet een maatwerkregeling te treffen. Uitgangspunt daarbij was om de
belangrijke beschermingsaspecten uit de richtlijn ook toe te
passen op overeenkomsten betreffende effectenkrediet,
terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dit krediet. Voor de toelichting hierop
verwijzen we naar de toelichting bij de artikelen 7:59 lid 2,
60 lid 2, 61 lid 7, 66 lid 7 en 67 lid 4. Opgemerkt moet worden dat in het kader van deze regeling onder overeenkomsten betreffende effectenkrediet uitsluitend worden verstaan overeenkomsten waarbij tegen onderpand van een
effectenportefeuille een doorlopend krediet wordt verleend
waarmee de consument transacties kan verrichten in financiële instrumenten en waarbij de kredietgever betrokken is.
Verder heeft de consultatie ertoe geleid dat wordt voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel
16 lid 4 van de richtlijn biedt om de kredietgever toe te
staan om in uitzonderlijke gevallen een hogere vergoeding
bij vervroegde aflossing in rekening te brengen dan is
voorgeschreven in artikel 16 lid 2 van de richtlijn (artikel
7:68 BW). Deze hogere vergoeding wordt gerechtvaardigd
geacht bij kredieten boven € 75 000.

171

Deze paragraaf van het algemene deel van de memorie van
toelichting is niet opgenomen in deze editie (red.)

215

algemene delen memories van toelichting

© R.E. Batten januari 2020

216

algemene delen memories van toelichting

Wet implementatie UCITS IV kamerstuk 32.622, nr. 3
ALGEMEEN
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve
belegging in effecten (herschikking) (hierna: de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen).172 Aangezien de implementatie ook leidt tot enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek is dit wetsvoorstel mede namens de minister van Veiligheid en Justitie opgesteld. De herziene richtlijn beleggingsinstellingen heeft tot doel een vereenvoudiging en
verbetering van het wettelijk kader te bewerkstelligen voor
Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingen (instellingen voor collectieve belegging in effecten (hierna: icbe’s)) om een meer efficiënte interne markt voor icbe’s te
creëren en de bescherming van beleggers te verbeteren.
Niettemin sloot de richtlijn beleggingsinstellingen niet meer
aan bij de ontwikkelingen in de financiële sector van de
21ste eeuw. De richtlijn beleggingsinstellingen stelde beleggingsinstellingen onvoldoende in staat om in te kunnen
spelen op nieuwe marktontwikkelingen en om schaalvoordelen te bereiken die tot lagere kosten kunnen leiden. Europa kent daarom veel kleine beleggingsinstellingen in vergelijking met de Verenigde Staten hetgeen soms inefficiënt
is. De grensoverschrijdende handel werd bovendien belemmerd door omslachtige procedures. Daarnaast vergen
de hedendaagse dynamische financiële markten betere en
begrijpelijke informatie voor consumenten.
Op 12 juli 2005 publiceerde de Europese Commissie het
«Groenboek voor de verbetering van het EU-kader voor beleggingsfondsen» (hierna: het Groenboek). 173 Met het
Groenboek is de aanzet gegeven tot een publiek debat
over de wijze waarop de richtlijn beleggingsinstellingen
dient te worden aangepast om een meer efficiënte werking
van de Europese sector van beleggingsinstellingen te bewerkstelligen en een hoog niveau van beleggersbescherming te kunnen bieden. In navolging hierop heeft de Europese Commissie in 2006 een witboek opgesteld over de
verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen (hierna: Witboek).174 In het Witboek staan
voorstellen om het kader waarbinnen beleggingsinstellingen opereren te vereenvoudigen. Deze maatregelen beogen verdere integratie van de Europese markten voor icbe’s te stimuleren door procedures te stroomlijnen en door
172
173

174

PbEU L 302.
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het samengaan van verschillende kleine icbe’s te vergemakkelijken (onder andere door grensoverschrijdende fusies te faciliteren). Daarnaast stelt het Witboek voor de beleggersbescherming te verbeteren door de informatie aan
de potentiële belegger aanzienlijk te verduidelijken. De
voorgestelde maatregelen in het Witboek zijn in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen overgenomen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de PvdA-fractie stellen als inleidende vraag
of de Nederlandse regering nog eigen initiatieven heeft
toegevoegd aan de wetgeving of dat er alleen sprake is van
implementatie van de Europese richtlijn. De leden van de
CDA-fractie constateren dat er geen sprake lijkt te zijn van
kopwetgeving en vragen de regering dit te bevestigen.
Op twee punten worden wijzigingen voorgesteld die niet
rechtstreeks voortvloeien uit de Europese richtlijn maar
daar wel nauw mee samen hangen.
Het betreft in de eerste plaats de regels met betrekking tot
de essentiële beleggersinformatie. Deze regels zullen zowel voor beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) als voor beheerders van beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s (met uitzondering van
de verhandelbare closed-end beleggingsinstellingen) gaan
gelden. De Europese richtlijn bepaalt dat de essentiële beleggersinformatie uitsluitend door een beheerder van een
icbe dient te worden verstrekt aan zijn cliënten. Om ervoor
te zorgen dat cliënten beleggingsinstellingen (icbe’s en
niet-icbe’s) met elkaar kunnen vergelijken wordt voorgesteld de regels met betrekking tot essentiële beleggersinformatie ook van toepassing te verklaren op beheerders
van niet-icbe’s. De essentiële beleggersinformatie dienen
beheerders aan hun cliënten te verstrekken geruime tijd
voorafgaand aan de inschrijving op de deelnemingsrechten
in een beleggingsinstelling. Op deze manier kunnen beleggers alle beleggingsinstellingen beter met elkaar vergelijken.
Ten tweede wordt voorgesteld artikel 4:47, vierde en vijfde
lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan te passen. Op grond van dit artikel kan een wijziging van het beleggingsbeleid van een beleggingsinstelling pas drie maanden na bekendmaking van de wijziging worden doorgevoerd.
Gedurende deze periode hebben deelnemers de mogelijkheid tegen de gebruikelijke voorwaarden uit te treden. De
Europese richtlijn gaat bij wijzigingen van het beleggingsbeleid van een icbe echter uit van een periode van een
maand. In geval van een fusie tussen icbe’s kunnen deelnemers op grond van de richtlijn een maand voor het van
kracht worden van de fusie een inkoop, terugbetaling of
omzetting van de deelnemingsrechten aanvragen. Verder
wordt door de Europese richtlijn de termijn van een maand
voorgeschreven indien een icbe voornemens is tenminste
85 procent van haar vermogen te gaan beleggen in de
deelnemingsrechten van een master-icbe of een feedericbe haar beleggingsbeleid moet wijzigen omdat de feedericbe voornemens is haar rechten van deelneming te beleggen in een andere master-icbe. De deelnemers kunnen dan
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op grond van de richtlijn binnen een maand tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Daarna kunnen de deelnemers overigens ook altijd uittreden maar dan kunnen andere voorwaarden gelden. Voorgesteld wordt om in artikel
4:47 van de Wft de termijn van drie maanden te wijzigen in
een maand. Het ligt voor de hand om deze termijn voor te
schrijven voor wijzigingen in het beleggingsbeleid van zowel icbe’s als niet-icbe’s aangezien anders verwarring kan
ontstaan over de termijn die moet worden gehanteerd.

allen tijde de risico’s te kunnen meten waaraan de icbe
wordt of zou kunnen worden blootgesteld. Verder dient een
beheerder onder meer stresstests uit te voeren die inzicht
geven in het liquiditeitsrisico van de icbe in uitzonderlijke
omstandigheden. De beheerder dient er ook voor te zorgen
dat voor elke door hem beheerde icbe het liquiditeitsprofiel
past bij het terugbetalingsbeleid van de desbetreffende icbe
zoals is vastgelegd in het fondsreglement, de statuten of in
het prospectus.

Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vragen of aangegeven kan
worden welke instellingen als icbe in Nederland actief zijn.
Verder vragen deze leden of de regering kan voorzien in
een overzicht van de instellingen die in Nederland actief
zijn en de omvang van de beleggingen.
Een compleet overzicht van alle beleggingsinstellingen (inclusief icbe’s) die in Nederland mogen aanbieden is te vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten
(www.afm.nl onder «registers»). In Nederland mogen in totaal ongeveer 600 icbe’s (plus 4919 subfondsen) met zetel
in een andere lidstaat deelnemingsrechten in Nederland
aanbieden. De omvang van de beleggingen van deze icbe’s bedraagt € 50 miljard. De 32 icbe’s met zetel in Nederland beleggen in totaal € 2,7 miljard. De totale omvang van
de beleggingen van de beleggingsinstellingen (inclusief icbe’s) die deelnemingsrechten aanbieden in Nederland bedraagt € 130 miljard. Het gaat hier om een momentopname
omdat het aantal beleggingsinstellingen en de omvang van
de beleggingen fluctueert.

Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie stellen de vraag wat de gevolgen van de richtlijn zijn voor de kwaliteit van de icbe’s in
Nederland. Zij vragen zich voorts af in hoeverre er een voldoende gelijk speelveld is qua toezicht. Dezelfde leden
vragen of het beeld klopt dat doordat in Nederland meer icbe’s aanwezig zijn met een zetel in een andere lidstaat dit
minder toezichtactiviteiten voor de AFM lijkt op te leveren.
Voorts vragen zij in hoeverre de consument er door deze
wetgeving op vooruit gaat.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen leidt tot vergaande harmonisatie van het toezicht op icbe’s in de lidstaten. Zo is de essentiële beleggersinformatie volledig geharmoniseerd. Er is dus sprake van een gelijk speelveld
qua toezicht. Het kan zijn dat door de vereenvoudigde notificatieprocedure meer deelnemingsrechten in icbe’s met
zetel in een andere lidstaat in Nederland zullen worden
aangeboden. Voor de AFM kan dit minder toezichtactiviteiten betekenen. Aan de andere kant wordt het door de introductie van het Europees paspoort voor beheerders met
zetel in een andere lidstaat mogelijk om icbe’s met zetel in
Nederland te beheren. Er kunnen dus ook meer icbe’s worden gevestigd in Nederland.
Voor deze icbe’s dient een vergunning te worden aangevraagd bij de AFM en de AFM oefent ook het doorlopend
toezicht uit op deze icbe’s. De implementatie van de richtlijn kan dus ook meer toezichtactiviteiten voor de AFM opleveren.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen leidt tot betere
bescherming van beleggers. De beleggersinformatie die op
dit moment dient te worden verstrekt is te lang en onduidelijk voor de belegger. De richtlijn schrijft voor dat beheerders van icbe’s essentiële beleggersinformatie (maximaal 2
A4tjes) dienen te verstrekken aan hun cliënten geruime tijd
voorafgaand aan de inschrijving op de deelnemingsrechten. Op deze manier kunnen beleggers de deelnemingsrechten in icbe’s in heel Europa met elkaar vergelijken.
Verder wordt door de richtlijn voorgeschreven dat een verdwijnende icbe en een verkrijgende icbe hun deelnemers
kosteloos correcte en nauwkeurige informatie moeten verstrekken over de voorgenomen fusie. Deze informatie dient
aan de deelnemers te worden verstrekt ten minste dertig
dagen voor de laatste dag waarop de deelnemers hun
rechten van deelneming kunnen laten inkopen, terugbetalen of zo mogelijk omzetten in rechten van deelneming in
een andere icbe.
Tenslotte dient een icbe die het voornemen heeft ten minste 85 procent van haar vermogen in rechten van deelneming in een master-icbe te beleggen of een feeder-icbe het
voornemen heeft haar rechten van deelneming te beleggen
in een andere master-icbe informatie te verstrekken aan

Kamerstuk 32 622 nr. 7
Verder vragen de leden van de PvdA-fractie of hedgefunds
en pensioenuitvoerders onder de term instelling voor collectieve belegging in effecten vallen. Deze leden, net als de
leden van de CDA-fractie, vragen welke lessen uit de kredietcrisis in deze wet zijn meegenomen en of er voldoende
aandacht wordt besteed aan risicomanagement.
Artikel 1, tweede lid, van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen geeft aan dat een icbe een open-end beleggingsinstelling is met het uitsluitende doel het beleggen in effecten (in Wft terminologie: financiële instrumenten) of deposito’s. Verder gelden voor icbe’s risicospreidingsregels. De
meeste hedgefondsen kunnen niet voldoen aan de eisen
die aan het beleggingsbeleid worden gesteld en kwalificeren dus niet snel als icbe.
Een icbe is een open-end beleggingsinstelling die deelnemingsrechten aanbiedt aan het publiek met het uitsluitende
doel te beleggen in financiële instrumenten met toepassing
van het beginsel van risicospreiding. Een pensioenuitvoerder kwalificeert niet als icbe maar is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEU L 235).
Naar aanleiding van de kredietcrisis zijn onder meer regels
met betrekking tot het risicobeheer opgenomen in de uitvoeringsrichtlijnen. Zo wordt onder meer een risicobeheerfunctie bij de beheerder voorgeschreven. De beheerder van
een icbe dient procedures en maatregelen te treffen om te
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haar deelnemers. De deelnemers kunnen binnen dertig dagen na de informatieverstrekking eisen dat hun rechten van
deelneming worden ingekocht of terugbetaald.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de SP-fractie vragen van wie het initiatief
voor deze richtlijn en in het bijzonder de wens tot meer
grensoverschrijdende fusies kwam. Voorts vragen zij of de
regering verwacht dat deze richtlijn zal leiden tot een klein
aantal zeer grote fondsen en in hoeverre er gevaar is voor
stapeling van risico’s bij enkele grote partijen en daarmee
voor besmettingsgevaar wanneer er bij een groot fonds
problemen zijn. Dezelfde leden vragen hoe wordt omgegaan met fondsen en beheerders die over verschillende
landen zijn verspreid wanneer zij in problemen komen.
Het initiatief voor het verbeteren van het wettelijk kader
voor icbe’s en daarmee een nieuwe richtlijn kwam vanuit de
Europese Commissie (het «Groenboek voor de verbetering
van het EU-kader voor beleggingsfondsen» (hierna: het
Groenboek).175 De sector heeft de wens uitgesproken om
de praktische belemmeringen bij fusies op te heffen om het
aangaan van grensoverschrijdende fusies te vergemakkelijken. De verwachting is dat het aanbod van icbe’s minder
versnipperd zal zijn maar dat betekent niet dat maar een
klein aantal zeer grote fondsen over zal blijven. Er bestaat
geen gevaar voor stapeling van risico’s aangezien de risicospreidingsregels van toepassing blijven. Daarbij speelt
niet de grootte van het fonds een rol. Indien een icbebeheerder met zetel in een andere lidstaat vanuit een bijkantoor diensten verricht naar Nederland geen gevolg geeft
aan een door de toezichthouder gegeven aanwijzing stelt
de AFM of de Nederlandsche Bank (DNB) de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat daarvan in kennis.
De AFM of DNB kan na de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van de zetel van de beheerder daarvan in kennis te hebben gesteld, het besluit nemen dat de betrokken
beheerder niet langer een bepaalde icbe met zetel in Nederland mag beheren indien deze niet voldoet aan het ingevolge de wet bepaalde ondanks de getroffen maatregelen door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van
de zetel van de beheerder of indien de toezichthoudende
instantie geen maatregelen heeft getroffen (zie artikel 1:58,
eerste en derde lid).
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de SP-fractie vragen tenslotte welke andere
zaken er gaan veranderen in de volgende versie van de
richtlijn (UCITS V) en welke ontwikkelingen aanleiding hebben gegeven tot die nieuwe richtlijn.
In de nieuwe richtlijn (UCITS V) zullen regels worden opgenomen met betrekking tot de bewaarder en de beloning
van de beheerders van icbe’s en maatregelen die kunnen
worden getroffen door de toezichthoudende instanties. De
Europese Commissie heeft het voornemen de regelgeving
ten aanzien van bewaarders in lijn te brengen met de regels zoals opgenomen in de richtlijn inzake beheerders van
175
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alternatieve beleggingsfondsen 176 voor wat betreft de bewaarder. Naar aanleiding van de kredietcrisis en de afspraken die zijn gemaakt in G20-verband heeft de Europese
Commissie aangegeven een consistent beloningssysteem
te willen opstellen voor de financiële sector.177 In UCITS V
zullen regels met betrekking tot de beloning van beheerders van icbe’s worden opgenomen. Deze regels zullen in
lijn zijn met de beloningsregels zoals opgenomen in de
richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
2. Achtergrond van de richtlijn
De richtlijn beleggingsinstellingen van 20 december 1985178
en de daarin opgenomen wijzigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het succes van
de Europese sector voor beleggingsinstellingen. Door de
richtlijn beleggingsinstellingen is de Europese sector voor
beleggingsinstellingen sterk gegroeid. Eind 2009 waren in
de Europese Unie meer dan 35 000 icbe’s met een beheerd vermogen van € 5,3 biljoen. 179 Meer dan 70% van
het door beleggingsinstellingen beheerde vermogen is in
handen van icbe’s. De Europese markt voor beleggingsinstellingen bestaat voor 75% uit icbe’s. Ook buiten Europa,
vooral in Azië, kennen icbe’s ruime belangstelling vanwege
de goede bescherming van beleggers die deze beleggingsinstellingen bieden.
3. Hoofdpunten van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen wijzigt de richtlijn beleggingsinstellingen via herschikking («re-casting»).
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen is namelijk
vormgegeven als een integrale nieuwe versie van de richtlijn beleggingsinstellingen. De inzichtelijkheid van de richtlijn wordt hiermee vergroot. De herziene richtlijn beleggingsinstellingen bevat enerzijds nieuwe regels en anderzijds de consolidatie van de wijzigingen die sinds 1985 in
de richtlijn beleggingsinstellingen zijn aangebracht. De
nieuwe regels hebben betrekking op grensoverschrijdende
handel en het bewerkstelligen van een meer efficiënte interne markt voor icbe’s (onder andere door het mogelijk
maken van master-feeder structuren (zie paragraaf 3.4.) en
het vergemakkelijken van grensoverschrijdende fusies).
Verder is de notificatieprocedure die een beheerder moet
doorlopen om deelnemingsrechten in een icbe met zetel in
de ene lidstaat in een andere lidstaat aan te mogen bieden
vereenvoudigd en is het op basis van de richtlijn mogelijk
176
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14602.en10.pdf.
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2009.
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dat een beheerder met zetel in een lidstaat icbe’s met zetel
in een andere lidstaat kan beheren op basis van het zogenaamde Europees paspoort voor beheerders. Aangezien
veel bepalingen uit de herziene richtlijn beleggingsinstellingen – zoals de artikelen over fusies en master-feeder structuren – eveneens betrekking hebben op subfondsen van
icbe’s (in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen aangeduid met «beleggingscompartimenten») en het reeds bestaande praktijk is om subfondsen te behandelen als «gewone» beleggingsfondsen wordt voorgesteld om wettelijk te
verankeren dat alle normen die (mede) gericht zijn tot beleggingsfondsen ook van toepassing zijn op subfondsen.
Ten aanzien van een aantal artikelen wordt een uitzondering of afwijkend regime voor subfondsen voorgesteld zodat
wordt aangesloten bij de bestaande praktijk.
3.1. Vereenvoudiging notificatieprocedure
Op dit moment dient een beheerder die rechten van deelneming in een door hem beheerde icbe met zetel in Nederland in een andere lidstaat wil aanbieden zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat in kennis te stellen van dat
voornemen. Deze notificatieprocedure wordt door de herziene richtlijn beleggingsinstellingen vereenvoudigd en geharmoniseerd. De AFM wordt het enige aanspreekpunt van
een beheerder met zetel in Nederland. De AFM dient de
gegevens uit te wisselen met de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat.
Een beheerder die het voornemen heeft om rechten van
deelneming in een door hem beheerde icbe met zetel in
Nederland in een andere lidstaat aan te bieden, gaat daartoe slechts over indien hij van dit voornemen kennis heeft
gegeven aan de AFM (zie artikel 2:123 van de wet ter implementatie van artikel 93 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen). Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur zal worden bepaald welke gegevens aan de AFM
dienen te worden verstrekt. Het zal onder andere gaan om
het fondsreglement of de statuten, het prospectus, het jaarverslag en de essentiële beleggersinformatie.
De AFM stuurt uiterlijk tien werkdagen na de datum van
ontvangst van de kennisgeving de gegevens door naar de
toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder voornemens is rechten van deelneming in een door
hem beheerde icbe aan te bieden. De AFM verstrekt aan
de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat tevens een verklaring dat de icbe voldoet aan de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen. De beheerder wordt door de
AFM onverwijld in kennis gesteld van de doorzending van
de gegevens aan de toezichthoudende instantie van de
andere lidstaat en mag vanaf dat moment ook beginnen
met het aanbieden van de rechten van deelneming in die
lidstaat. De notificatieprocedure is puur administratief. Door
de toezichthoudende instantie mag dan ook geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. De toezichthoudende instantie mag bijvoorbeeld niet meer vooraf reclame-uitingen beoordelen en op grond daarvan het aanbieden van rechten
van deelneming belemmeren. De doorlooptijd van de notificatieprocedure wordt hierdoor kort gehouden (slechts tien
werkdagen).
Kamerstuk 32 622 nr. 7
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De leden van de CDA-fractie constateren dat de AFM in de
toekomst informatie dient door te geven aan de toezichthouder van andere lidstaten. Dit betreft het gedragstoezicht. Zij vragen in hoeverre dit ook inhoudelijke gevolgen
heeft voor de (organisatie) van het gedragstoezicht. Vervolgens vragen dezelfde leden hoe wordt omgegaan met
Europese verschillen in regelgeving?
Deze wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het
gedragstoezicht. In de procedure rond de notificatie zullen
wel veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het doorgeven van de informatie door de AFM aan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat zal elektronisch gebeuren. De beheerder zendt de kennisgeving van het voornemen tot het aanbieden in een andere lidstaat van rechten
van deelneming in door hem beheerde icbe’s met zetel in
Nederland samen met de overige gegevens elektronisch
naar de AFM. Vervolgens zal de AFM alle gegevens elektronisch doorsturen naar de toezichthoudende instantie van
de andere lidstaat. 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 2:123, vijfde lid).
De vergunningprocedure en de notificatieprocedure zijn
volledig geharmoniseerd. Derhalve zullen er geen Europese verschillen bestaan in de toelatingseisen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Vervolgens vragen de leden van de CDA-fractie in hoeverre deze richtlijn ook de informatievoorziening regelt ten
aanzien van het prudentiële toezicht dat in Nederland door
de Nederlandsche Bank wordt uitgevoerd en waarom dit in
het geheel niet wordt genoemd.
Aangezien de AFM de vergunning verleent aan beheerders
en icbe’s ligt het voor de hand dat de AFM de relevante
gegevens doorstuurt naar de toezichthoudende instantie
van de lidstaat waar de beheerder het voornemen heeft
rechten van deelneming aan te bieden. De gegevens die
op grond van de richtlijn in het kader van de notificatieprocedure dienen te worden doorgezonden hebben bovendien
uitsluitend betrekking op het gedragstoezicht. In het doorlopend toezicht dient DNB op grond van artikel 1:51, eerste
en tweede lid, van de Wft samen te werken met toezichthoudende instanties van andere lidstaten en op verzoek informatie te verstrekken aan de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat. Op grond van artikel 1:51b (nieuw)
dient DNB eigener beweging alle informatie te verstekken
aan de betrokken toezichthoudende instanties van andere
lidstaten die voor de vervulling van de taak van die toezichthoudende instanties op grond van de herziene richtlijn
beleggingsinstellingen nodig is.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de SP-fractie constateren dat in het kader
van de vereenvoudiging van de notificatieprocedure het
niet meer mogelijk zal zijn voor de toezichthoudende instantie vooraf reclame-uitingen te beoordelen en op grond
daarvan het aanbieden van rechten van deelneming te belemmeren. De leden vragen of dat tot nu toe wel mocht en
of er van die mogelijkheid gebruik werd gemaakt. Verder
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vragen dezelfde leden hoe ongewenste reclame-uitingen
van fondsenbeheerders dan wel vooraf kunnen worden tegengehouden.
De notificatieprocedure wordt door de herziene richtlijn beleggingsinstellingen vereenvoudigd en verder geharmoniseerd. De gegevens die aan de andere toezichthoudende
instantie dienen te worden verstrekt worden uitputtend door
de richtlijn voorgeschreven. De AFM wordt het enige aanspreekpunt van een beheerder met zetel in Nederland. De
beheerder dient een kennisgeving van het voornemen om
rechten van deelneming in een door hem beheerde icbe in
een andere lidstaat aan te bieden te sturen naar de AFM.
Na ontvangst van de kennisgeving stuurt de AFM de gegevens door naar de toezichthoudende instantie van de desbetreffende lidstaat. De notificatieprocedure is derhalve
puur administratief. Door de toezichthoudende instantie van
de andere lidstaat mag geen aanvullende informatie meer
worden gevraagd en geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Tot nu toe kan wel aanvullende informatie door de
toezichthoudende instantie van de andere lidstaat worden
gevraagd.
Bovendien bepaalt op dit moment de wetgeving van de lidstaat van ontvangst wanneer de beheerder deelnemingsrechten mag aanbieden in die lidstaat. Veel lidstaten willen
vooraf de reclame-uitingen beoordelen voordat een beheerder toegang krijgt tot die lidstaat, dit leidt tot veel vertraging in de notificatieprocedure. Lidstaten kunnen straks
wel in het kader van het doorlopend toezicht voorschrijven
dat reclame-uitingen vooraf door de toezichthouder dienen
te worden getoetst. De reclameregels blijven de bevoegdheid van de lidstaat waar de deelnemingsrechten worden
aangeboden.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
3.2. Europees paspoort voor de beheerder
Iedere icbe heeft in principe een aparte beheerder, tenzij
de icbe een rechtspersoon is en zelf de beheerstaken uitvoert. Op grond van de richtlijn beleggingsinstellingen
diende de beheerder zijn zetel te hebben in dezelfde lidstaat als de icbe. Dit leidde tot inefficiënties omdat elke icbe
in een andere lidstaat een beheerder met zetel in die lidstaat moest hebben.
Op grond van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
kan een beheerder ook zijn zetel hebben in een andere lidstaat dan de icbe (het zogenaamde Europees paspoort
voor beheerders). Een beheerder met zetel in Nederland
kan op grond van zijn Europees paspoort icbe’s met zetel
in een andere lidstaat beheren. Een beheerder met zetel in
Nederland zal indien hij voor de eerste maal icbe’s met zetel in een andere lidstaat wil gaan beheren de AFM daarvan in kennis moeten stellen. Een beheerder met zetel in
Nederland kan icbe’s met zetel in een andere lidstaat beheren vanuit een in de andere lidstaat gelegen bijkantoor of
door middel van het verrichten van diensten (artikelen
2:122, 2:122a en 2:124).
De icbe met zetel in een andere lidstaat dient over een vergunning te beschikken die is verkregen conform artikel 5
van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. De beheerder kan overgaan tot het beheren van een icbe met zetel in
een andere lidstaat na instemming van de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat. De toezichthoudende
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instantie van de lidstaat van de zetel van de icbe mag uitsluitend instemming weigeren indien de beheerder geen
vergunning heeft voor het beheer van het type icbe of niet
voldoet aan de toepasselijke nationale wettelijke voorschriften.
Om te zorgen dat de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de icbe adequaat toezicht kan houden, is in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen bepaald dat de bewaarder zijn zetel of bijkantoor dient te
hebben in dezelfde lidstaat als de icbe. De toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de icbe heeft
op die manier een aanspreekpunt. Indien de beheerder zijn
zetel heeft in een andere lidstaat dan de icbe zal de bewaarder met de beheerder een informatieuitwisselingsovereenkomst dienen te sluiten zodat de bewaarder zijn
functies goed kan vervullen.
Ook de overeenkomst inzake beheer en bewaring (zie artikel 4:43 van de Wft) zal van grotere betekenis zijn als de
beheerder en de bewaarder hun zetel in verschillende lidstaten hebben.
Het feit dat de beheerder met zetel in Nederland icbe’s kan
beheren met zetel in een andere lidstaat kan ertoe leiden
dat de icbe fiscaal gezien inwoner wordt van beide lidstaten. Hierover wordt overleg met de sector gevoerd om tot
een aanvaardbare oplossing te komen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de fracties van de VVD vragen hoe de regering aankijkt tegen de mogelijkheid dat een icbe fiscaal gezien inwoner van twee lidstaten kan worden. Ook de leden
van de fractie van het CDA vragen naar de fiscale gevolgen
hiervan. De leden van de fractie van de SP vragen of de
onduidelijkheid die hierdoor kan ontstaan, niet ongewenst
is. Voorts vragen de leden van de VVD-fractie welke oplossingen de regering hierbij heeft overwogen en wat zij als
een aanvaardbare oplossing beschouwt.
In overleg met de sector is gezocht naar een oplossing.
Met het voorgestelde artikel IIIA van de nota van wijziging
wordt een duidelijke oplossing geboden voor de kwestie
van de dubbele vestigingsplaats. De leden van de fractie
van de VVD vragen of de regering het aannemelijk acht dat
beheersmaatschappijen uitwijken naar het fiscaal gezien
meest gunstige land en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn
voor de financiële sector. Door de voorgestelde bepaling
ten aanzien van de vestigingsplaats zal de concurrentiepositie van de Nederlandse vermogensbeheerders worden
versterkt. De invoering van de richtlijn biedt een grote kans
voor Nederland om groei in arbeidsplaatsen in de financiële
sector te realiseren. Enerzijds omdat in Nederland gevestigde grote vermogensbeheerders de mogelijkheid krijgen
om beleggingsinstellingen die in het verleden in het buitenland zijn gevestigd vanuit Nederland te beheren. Anderzijds
omdat de verandering van het speelveld ook kansen biedt
om nieuwe activiteiten naar Nederland te halen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de fractie van de SP vragen of de uren die
met het overleg met de sector zijn gemoeid, zijn meegenomen bij de berekening van de administratieve lasten.
Het overleg met de sector heeft geen invloed op de administratieve lasten. De voorgestelde maatregel leidt evenmin
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tot administratieve lasten voor een beheerder of een instelling voor collectieve belegging in effecten.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre het zeker
is dat de toetsing door de gedragstoezichthouder in een
andere lidstaat met betrekking tot de toelating van een beheerder hetzelfde niveau heeft als het toezicht van de AFM.
De vergunningseisen voor een beheerder zijn opgenomen
in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen en zijn volledig geharmoniseerd. De toezichthoudende instantie van
een andere lidstaat dient derhalve op dezelfde gronden te
toetsen of een beheerder in aanmerking komt voor een
vergunning. Indien een beheerder een icbe wil gaan beheren in een andere lidstaat dient die beheerder overigens
wel een vergunning aan te vragen voor die icbe bij de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de
icbe.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de SP-fractie vragen waarom er destijds voor
is gekozen dat de beheerder en het fonds in hetzelfde land
een zetel moeten hebben. Welk belang daarmee werd beschermd en waarom die bescherming nu niet meer nodig
is. Verder vragen dezelfde leden wat de meerwaarde is van
deze opsplitsing en uit welke ervaringen blijkt dat dit efficienter zou zijn. Voorts vragen de leden van de SP-fractie in
welk land de betrokkene zich dient te melden bij de toezichthouder of de geschillencommissie, mocht er wat misgaan.
De richtlijn beleggingsinstellingen van 20 december 1985180
ging uit van de bestaande situatie in de lidstaten namelijk
dat de beheerder en de icbe in dezelfde lidstaat hun zetel
hebben. Bij richtlijn nr. 2001/107/EG181 werd het Europees
paspoort voor beheerders reeds geïntroduceerd. Het Europees paspoort voor beheerders is dus niet nieuw maar dit
paspoort was in de praktijk niet werkbaar vanwege juridische inconsistenties in de richtlijn.
Overweging 7 bij de preambule van richtlijn nr.
2001/107/EG kwam niet overeen met enkele artikelen in
die richtlijn. In overweging 7 stond reeds beschreven dat
een beheerder met een vergunning een icbe met zetel in
een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van de
beheerder kan beheren. Artikel 3 van de richtlijn beleggingsinstellingen van 20 december 1985 was echter niet
aangepast en bepaalde dat de beheerder en de icbe hun
zetel in dezelfde lidstaat moesten hebben.
Doordat de herziene richtlijn beleggingsinstellingen nu bepaalt dat een beheerder en een icbe hun zetel in verschillende lidstaten kunnen hebben, kan ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van het Europees paspoort.
180

181

Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(PbEG L 375).
Richtlijn 2001/107/EG van 21 januari 2002 tot wijziging van
de icbe-richtlijn met het oog op de reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigd prospectussen (PbEU
L 41).
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De meerwaarde van deze opsplitsing is dat niet langer elke
icbe met zetel in een andere lidstaat een beheerder met zetel in die lidstaat moet hebben. Het is veel efficiënter om
vanuit een lidstaat icbe’s met zetel in verschillende lidstaten
te kunnen beheren. Er hoeft niet meer in elke lidstaat een
vergunning voor de beheerder te worden aangevraagd en
bovendien hoeven er geen kosten te worden gemaakt om
een beheerder in de lidstaat van herkomst van de desbetreffende icbe te vestigen.
Klachten van deelnemers in een beleggingsinstelling worden behandeld door de beheerder van de beleggingsinstelling. De beheerder dient ervoor te zorgen dat er adequate
procedures en regels zijn vastgesteld om te waarborgen
dat klachten van deelnemers op behoorlijke wijze worden
behandeld. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door
deelnemers de mogelijkheid te geven om een klacht in te
dienen bij de distributeur van de desbetreffende deelnemingsrechten of door middel van het beschikbaar stellen
van een adres in de lidstaat van de zetel van de icbe (zie
overweging 19 bij de herziene richtlijn beleggingsinstellingen). Indien de klacht door de desbetreffende beheerder
wordt afgewezen kan de deelnemer terecht bij de geschilleninstantie van de lidstaat van de zetel van de beheerder.
De deelnemer kan de klacht ook indienen bij de financiële
ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) die de klacht zal doorsturen naar de geschilleninstantie in de desbetreffende lidstaat.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de SP-fractie vragen voorts of het zo is dat
indien een Nederlander geld investeert in een Duits beleggingsfonds dat wordt beheerd uit Polen, Duitsland toezicht
houdt op het fonds en Polen op de beheerder van dat fonds
en hoe dat toezicht eruit ziet. Dezelfde leden vragen of het
gaat om het verlenen van vergunningen of dat het gaat om
het doorlopend toezicht.
Indien een Duits beleggingsfonds wordt beheerd door een
beheerder uit Polen betekent dat inderdaad dat Duitsland
toezicht houdt op het fonds en Polen op de beheerder van
dat fonds. Dit betekent dat de Poolse toezichthouder de
vergunning verleent aan de beheerder en het doorlopend
toezicht uitoefent op de beheerder en de Duitse toezichthouder de vergunning verleent aan het beleggingsfonds en
het doorlopend toezicht uitoefent op het fonds. De Poolse
toezichthouder dient onverwijld aan de Duitse toezichthouder informatie over onregelmatigheden bij de Poolse beheerder te melden die van wezenlijke invloed kunnen zijn
op een goede taakuitoefening door de beheerder met betrekking tot het fonds.
Andersom dient de Duitse toezichthouder informatie te verstrekken aan de Poolse toezichthouder over onregelmatigheden bij het fonds die van wezenlijke invloed kunnen zijn
op een goede taakuitoefening van de beheerder.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Verder vragen de leden van de SP zich af of indien een
fondsbeheerder in Nederland in problemen is gekomen met
de AFM, diezelfde fondsbeheerder vanuit een ander land
de fondsen in Nederland kan aanbieden.
Indien een icbe-beheerder met zetel in Nederland het bepaalde ingevolge de Wet op het financieel toezicht niet na-
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leeft en de aanwijzingen van de AFM niet opvolgt, kan de
AFM als uiterste middel de vergunning intrekken van die
beheerder. De beheerder kan dan niet vanuit een andere
lidstaat fondsen in Nederland aanbieden, tenzij de beheerder zich vestigt in een andere lidstaat en daar een nieuwe
vergunning aanvraagt. De eisen voor vergunningverlening
zijn op grond van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen geharmoniseerd dus de beheerder moet wel de problemen hebben opgelost wil hij een vergunning in een andere lidstaat kunnen krijgen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Tenslotte vragen de leden van de SP-fractie of de richtlijn
ook geldt voor landen uit de EER en of straks bijvoorbeeld
ook fondsen in Nederland worden aangeboden door een
IJslandse beheerder. Verder vragen de leden van de SPfractie waaruit de regering opmaakt dat op dit moment
fondsbeheerders volop bezig zijn de plaats van vestiging
van hun fondsen te heroverwegen, wat daar de oorzaak
van is en welke overwegingen daarbij een rol spelen.
De richtlijn geldt ook voor landen uit de EER en dus ook
voor een beheerder met zetel in IJsland.
Vanuit de media, sector en adviseurs zijn signalen ontvangen dat de plaats van de zetel van verschillende icbe’s op
dit moment wordt bezien omdat het regime voor icbe’s helemaal verandert.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen creëert een regime voor master-feeder structuren en op grond van het
zogenaamde Europees paspoort voor beheerders wordt
het mogelijk voor een beheerder om zijn zetel te hebben in
een andere lidstaat dan de icbe. Een beheerder met zetel
in Nederland kan op grond van zijn Europees paspoort icbe’s met zetel in een andere lidstaat beheren.
Deze nieuwe mogelijkheden leiden ertoe dat beheerders de
plaats van vestiging van hun fondsen heroverwegen. Het
gebruik van master-feederstructuren kan onder meer efficiency en schaalvoordelen opleveren en het vanuit één lidstaat beheren van icbe’s met zetel in verschillende lidstaten
kan leiden tot kostenbesparingen. Overwegingen die een
rol spelen bij de keuze van de vestigingsplaats zijn onder
meer de kwaliteit van de toezichtwetgeving, het fiscale klimaat, de kwaliteit van adviseurs, het handelen (onder meer
de snelheid van handelen) van de toezichthouders en het
kennisniveau van werknemers.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
3.3. Fusie van icbe’s
Met het oog op een betere werking van de interne markt introduceert de herziene richtlijn beleggingsinstellingen een
wettelijk kader om binnenlandse en grensoverschrijdende
fusies tussen icbe’s te vergemakkelijken. Doordat gebruik
kan worden gemaakt van schaalvoordelen van grotere
fondsen kunnen de kosten verminderen en kan een hoger
fondsrendement worden gehaald. Bovendien ontstaat dan
een minder versnipperd aanbod van icbe’s. De herziene
richtlijn beleggingsinstellingen maakt een fusie mogelijk
tussen beleggingsinstellingen die de status van icbe hebben en subfondsen daarvan. De icbe die ophoudt te bestaan, wordt aangeduid als «verdwijnende icbe» en de
nieuwe of resterende icbe wordt aangeduid als «verkrijgende icbe». Dit is overeenkomstig de terminologie die wordt
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gebruikt in titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek betreffende fusies en splitsing.
De fusie tussen icbe’s kan door middel van een juridische
fusie plaatsvinden waarbij het gehele vermogen van de
verdwijnende icbe onder algemene titel overgaat naar de
verkrijgende icbe. De verkrijgende icbe kan een bestaande
icbe of een nieuw op te richten icbe betreffen. Tevens kan
een fusie tussen icbe’s plaatsvinden door een samenvoeging van icbe’s waarbij de verdwijnende icbe blijft bestaan
totdat haar schulden zijn voldaan en worden de netto activa
van de verdwijnende icbe overgedragen aan de verkrijgende icbe.
De richtlijn ziet op binnenlandse fusies en grensoverschrijdende fusies. Ook een binnenlandse fusie heeft een grensoverschrijdend aspect. Van een binnenlandse fusie is sprake indien icbe’s met zetel in Nederland het voornemen
hebben om te fuseren en indien tenminste één van de betrokken icbe’s haar rechten van deelneming kan aanbieden
in een andere lidstaat. De AFM dient in te stemmen met
een voorgenomen fusie tussen een verdwijnende icbe met
zetel in Nederland en een verkrijgende icbe. Deze fusie kan
zowel een binnenlandse fusie als een grensoverschrijdende fusie betreffen. Bij een binnenlandse fusie beoordeelt de
AFM de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie
voor de deelnemers van zowel de verdwijnende icbe als de
verkrijgende icbe. Bij een voorgenomen grensoverschrijdende fusie dient de toezichthoudende instantie van de
verdwijnende icbe in te stemmen met de voorgenomen fusie om te waarborgen dat de belangen van de deelnemers
die effectief van icbe veranderen naar behoren worden beschermd. Indien bij de fusie meerdere icbe’s zijn betrokken
met zetel in verschillende lidstaten, moet
de toezichthoudende instantie van elke verdwijnende icbe
met de fusie instemmen. Dit vereist een goede informatieuitwisseling en samenwerking tussen de toezichthoudende
instanties.
De bewaarders van de verdwijnende icbe en van de verkrijgende icbe controleren of de in het fusievoorstel opgenomen informatie overeenstemt met de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het fondsreglement of de statuten van
de desbetreffende icbe. Een accountant verricht onderzoek
naar de juistheid van onder meer de criteria voor de waardering van de activa (en indien van toepassing passiva)
voor de berekening van de ruilverhouding, alsmede de feitelijke ruilverhouding op het tijdstip van de fusie en indien
van toepassing de intrinsieke waarde per recht van deelneming.
De verdwijnende icbe en verkrijgende icbe verstrekken kosteloos correcte en nauwkeurige informatie over de voorgenomen fusie aan hun deelnemers zodat zij de gevolgen van
de voorgenomen fusie voor hun deelnemingsrechten kunnen beoordelen. De informatie wordt pas verstrekt na instemming van de AFM met de fusie en in het geval dat de
verdwijnende icbe haar zetel in een andere lidstaat heeft
nadat de betrokken toezichthoudende instantie met de fusie heeft ingestemd. De informatie bevat in ieder geval de
achtergrond en reden van de voorgenomen fusie, de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie voor de deelnemers, relevante procedurele aspecten, de beoogde ingangsdatum van de fusie en eventuele bijzondere rechten
die de deelnemers hebben. Bijzondere rechten die de
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deelnemers hebben zijn onder andere het recht op een afschrift van het verslag van de accountant, het recht op de
essentiële beleggersinformatie en het recht om hun rechten
van deelneming in te laten kopen of terug te laten betalen
of indien van toepassing om te laten zetten in rechten van
deelneming in een andere icbe. De inkoop, terugbetaling of
omzetting van de rechten van deelneming geschiedt zonder andere kosten dan die welke door de icbe ter dekking
van desinvesteringskosten worden ingehouden in de situaties die zijn omschreven in de prospectussen van de verdwijnende icbe en verkrijgende icbe. Verder mogen de gebruikelijke transactiekosten in rekening worden gebracht.
Indien de icbe een aparte beheerder heeft, kunnen de kosten in verband met de fusie zoals juridische, advies- en
administratieve kosten niet ten laste komen van de betrokken icbe’s of hun deelnemers. De kosten dienen dan ten
laste van de beheerder te komen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vragen of het mogelijk wordt
dat bijvoorbeeld Nederlandse pensioenen beheerd worden
door Europese pensioenuitvoerders doordat het fuseren
van icbe’s eenvoudiger wordt.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen maakt fusies
tussen icbe’s eenvoudiger maar maakt niet het grensoverschrijdend beheer van pensioenen mogelijk. Een pensioenuitvoerder kwalificeert niet als icbe maar is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel
6, onderdeel a, van de IORP richtlijn.182 Een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening kan op grond van artikel 20
van de IORP richtlijn grensoverschrijdend pensioenen beheren.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen op basis van welk wettelijk kader fusies nu plaatsvinden en of de regering kan
aangeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte
van deze situatie.
Op basis van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
moeten lidstaten toestaan dat er binnenlandse fusies en
grensoverschrijdende fusies plaatsvinden overeenkomstig
een of meer van de drie fusietechnieken beschreven in artikel 2, eerste lid, onderdeel p, van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Bij een binnenlandse fusie gaat het
om een fusie tussen icbe’s met zetel in Nederland waarvan
ten minste één van de betrokken beheerders op grond van
artikel 2:123, vijfde lid, van de wet rechten van deelneming
kan aanbieden in een door hem beheerde icbe in een andere lidstaat. Ook een binnenlandse fusie heeft dus een
grensoverschrijdend aspect. Bij een grensoverschrijdende
fusie is er naast een icbe met zetel in Nederland een icbe
met zetel in een andere lidstaat betrokken.
De eerste fusietechniek ziet op de fusie waarbij het vermogen van een of meer icbe’s onder algemene titel overgaat naar een bestaande icbe. Bij de tweede fusietechniek
gaat het vermogen onder algemene titel over naar een
182
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nieuw op te richten icbe. Wanneer icbe’s met zetel in Nederland de rechtsvorm hebben van een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, besloten of naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan
een fusie tussen icbe’s met zetel in Nederland volgens deze twee fusietechnieken reeds plaatsvinden volgens de regels van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). In deze bepalingen wordt voorzien in de juridische
fusie, oftewel de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die
bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht,
hun vermogen onder algemene titel verkrijgt (vergelijk artikel 2:309 van het BW). Ook kan een icbe met zetel in Nederland wanneer deze de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of Europese
coöperatieve vennootschap grensoverschrijdend fuseren
op grond van deze titel. Hiermee zijn reeds twee van de
drie fusietechnieken genoemd in de richtlijn, mogelijk. Ook
de derde variant van fusie, waarbij het vermogen niet onder
algemene titel overgaat maar activa worden overgedragen,
is op basis van het nationale recht reeds mogelijk. Hierbij
zullen de regels omtrent overdracht (vergelijk boek 3 van
het BW) van toepassing zijn.
De richtlijn wijzigt de bestaande situatie doordat bij een
binnenlandse of grensoverschrijdende fusie tussen icbe’s,
de voorschriften in de Wet op het financieel toezicht (Wft)
ter implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen zullen gelden naast de voorschriften die op basis
van het nationale recht reeds gelden voor de fusie. Dit betekent voor de juridische fusie dat de icbe’s moeten voldoen aan de voorschriften van titel 7 van boek 2 van het
BW om de fusie van kracht te laten worden. De notaris
moet de naleving van die bepalingen op grond van artikel
2:318 BW controleren. Daarnaast zullen de fuserende icbe’s moeten voldoen aan de voorschriften in de Wft. De
AFM dient bijvoorbeeld in kennis te worden gesteld van de
voorgenomen fusie en er dient informatie aan de deelnemers van de betrokken icbe’s te worden verstrekt. De hierboven genoemde controle van de notaris zal geen betrekking hebben op de voorschriften in de Wft.
Een bewaarder van de betrokken icbe’s dient na te gaan of
de in het gemeenschappelijk fusievoorstel opgenomen gegevens (het soort fusie, de betrokken icbe’s, de beoogde
ingangsdatum van de fusie en de regels die van toepassing
zijn op de overdracht van activa, respectievelijk de omruiling van rechten van deelneming) in overeenstemming zijn
met hetgeen ingevolge de Wft is bepaald en met het fondsreglement of de statuten van de desbetreffende icbe. Verder dient een accountant onderzoek te doen naar de juistheid van bepaalde gegevens (zie artikel 4:62f: onder meer
de berekeningsmethode voor de ruilverhouding voor de
rechten van deelneming).
Of aan de voorschriften met betrekking tot de fusie ingevolge de Wft is voldaan, zal worden gecontroleerd door de
AFM. Voordat aan de voorgenomen fusie uitvoering kan
worden gegeven, moet de instemming van de AFM zijn
verkregen (zie het artikel 4:62b, tweede lid, van de wet).
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Voorts vragen dezelfde leden in hoeverre het noodzakelijk
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is dat ook de prudentiële toezichthouder betrokken is bij het
verlenen van een verklaring van geen bezwaar bij fusies en
waarom dit buiten de richtlijn is gehouden.
De verdwijnende icbe dient de AFM in kennis te stellen van
een voorgenomen fusie met een verkrijgende icbe. Naast
de kennisgeving dienen nog enkele gegevens aan de AFM
te worden verstrekt zoals het gemeenschappelijk fusievoorstel, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie
van de verkrijgende icbe en informatie over de voorgenomen fusie die de betrokken icbe’s aan hun deelnemers
voornemens zijn te verstrekken. De AFM beoordeelt de gevolgen van de fusie voor de deelnemers van de icbe’s met
zetel in Nederland en of de informatie die aan de deelnemers zal worden verstrekt volledig is. Deze aspecten behoren tot het gedragstoezicht en derhalve tot het terrein van
de AFM. Er wordt geen uitvoering aan de voorgenomen fusie gegeven voordat de AFM daarmee heeft ingestemd.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
3.4. Master-feeder structuren
Op dit moment is het voor icbe’s niet mogelijk om activa te
poolen omdat de richtlijn beleggingsinstellingen risicospreiding vereist. Onder pooling van activa wordt het samenvoegen van de activa van verschillende beleggingsinstellingen verstaan met de bedoeling deze activa gezamenlijk
te beheren. De activa van de deelnemende beleggingsinstellingen worden in een aparte juridische entiteit ondergebracht. De herziene richtlijn beleggingsinstellingen maakt
het echter mogelijk dat, in uitzondering op de risicospreidingsregels, een icbe (de feeder-icbe) ten minste 85% van
de activa belegt in één andere icbe (de master-icbe). Door
het poolen van activa kunnen efficiency en schaalvoordelen
worden bereikt omdat de activa van verschillende icbe’s
samen kunnen worden beheerd en tegelijkertijd op elke
verschillende doelmarkt een lokale beleggingsinstelling kan
worden gehandhaafd. De deskundigheid en kosten van
succesvolle managementteams kunnen over een grotere
pool van activa worden gespreid en kosten kunnen worden
bespaard door bijvoorbeeld een aan- of verkoop van een
aandeel voor een aantal beleggingsinstellingen te combineren.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen creëert een regime voor master-feeder structuren. Om een efficiënte werking van de interne markt voor icbe’s te bevorderen is in de
overwegingen bij de herziene richtlijn beleggingsinstellingen opgenomen dat zowel master-feederconstructies
waarbij de master en de feeder hun zetel hebben in dezelfde lidstaat als master-feederconstructies waarbij deze hun
zetel hebben in verschillende lidstaten, moeten worden
toegestaan. Om bovendien overal in de Europese Unie
eenzelfde niveau van beleggersbescherming te waarborgen, dient zowel de feeder als de master een icbe te zijn.
De feeder-icbe dient minimaal 85% van de activa te beleggen in één master-icbe. Voor het beleggen van de overige
15% van het vermogen van de feeder-icbe gelden ook specifieke regels (zie artikel 58, tweede lid, van de herziene
richtlijn beleggingsinstellingen). De master-icbe moet minimaal één feeder-icbe onder zijn deelnemers hebben, mag
zelf geen feeder-icbe zijn en mag geen deelnemingen hebben in een feeder-icbe. Indien een icbe wenst op te treden
als feeder-icbe is voorafgaande instemming vereist van de
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toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van
de feeder-icbe. Dit kan geschieden in combinatie met de
vergunningaanvraag in geval van een nieuw op te richten
feeder-icbe of in geval van een bestaande icbe door een
aanvraag tot instemming om een icbe om te vormen tot een
feeder-icbe, onder overlegging van de daarvoor benodigde
gegevens. Bij een master-icbe en een feeder-icbe met zetel
in Nederland, verleent de AFM instemming indien de feeder-icbe, master-icbe en de daarbij betrokken bewaarders
en externe accountants aan alle vereisten voldoen.
Wanneer de feeder-icbe haar zetel heeft in een andere lidstaat dan de master-icbe verleent de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel van de feeder-icbe haar
instemming indien aan alle vereisten is voldaan. Onder andere dient de feeder-icbe een verklaring te verstrekken van
de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel
van de master-icbe dat deze een icbe is, zelf geen feedericbe is en geen rechten van deelneming in een feeder-icbe
houdt.
De master-icbe verstrekt de feeder-icbe alle informatie die
de feeder-icbe nodig heeft om aan zijn verplichtingen te
voldoen. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten tussen
de feeder-icbe en de master-icbe. Indien zowel de mastericbe als de feeder-icbe worden beheerd door dezelfde beheerder, kan de overeenkomst worden vervangen door interne bedrijfsvoeringsregels.
Indien de master-icbe en de feeder-icbe verschillende bewaarders hebben, sluiten deze een overeenkomst tot uitwisseling van informatie om ervoor te zorgen dat beide bewaarders hun taken goed kunnen vervullen. Eveneens dienen de externe accountants van de master-icbe en de feeder-icbe een overeenkomst tot uitwisseling van informatie
te sluiten. De externe accountant van de feeder-icbe brengt
met name verslag uit over eventuele onregelmatigheden
die hij in het accountantsverslag van de master-icbe heeft
geconstateerd, en over de gevolgen hiervan voor de feeder-icbe.
Verder zijn regels opgenomen over de informatie die de
feeder-icbe moet opnemen in haar prospectus, in de essentiële beleggersinformatie, alsmede in haar jaarverslag
en halfjaarverslag. Een feeder-icbe vermeldt in alle relevante informatie in welke master-icbe zij belegt. De feeder-icbe
dient ter behartiging van de belangen van de deelnemers
de activiteiten van de master-icbe te monitoren. Hierbij mag
de feeder-icbe vertrouwen op de verstrekte informatie door
de master-icbe, diens bewaarder of de externe accountant,
tenzij er redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van
deze informatie. Door de feeder-icbe, haar beheerder, of
enig daarmee verbonden persoon, ontvangen provisie of
commissie van de master-icbe komen ten goede van de
activa van de feeder-icbe.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en alle
reclame-uitingen van een feeder-icbe moeten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de masterfeederconstructie. Dit ter bescherming van de belangen
van de beleggers in een feeder-icbe.
Een bestaande icbe kan zich tot een feeder-icbe omvormen
of kan in een andere master-icbe beleggen na instemming
van de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de
zetel van de feeder-icbe. De icbe informeert haar deelnemers daarover dertig dagen voorafgaand aan de ingangs-
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datum van de omzetting tot feeder-icbe of de datum waarop de feeder-icbe voornemens is te beleggen in een andere master-icbe. Daarbij wordt aangegeven dat binnen een
periode van dertig dagen de deelnemers het recht hebben
om hun rechten van deelneming kosteloos te laten inkopen
of terugbetalen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Tegen de achtergrond van de marktomvang voor icbe’s
vragen de leden van de VVD-fractie welke gevolgen de regering ziet voor de risicospreiding van beleggingsinstellingen, wanneer de activa van verschillende beleggingsinstellingen samengevoegd kunnen worden met als bedoeling
deze gezamenlijk te beheren. De leden van de CDA-fractie
vragen of er in brede zin rekening is gehouden met mogelijke risico’s en op welke wijze daarmee rekening is gehouden. De leden van de SP-fractie lezen in de memorie van
toelichting dat asset pooling nu niet mogelijk is voor icbe’s
omdat de richtlijn beleggingsinstellingen risicospreiding
vereist. Deze leden vragen of daaruit kan worden geconcludeerd dat asset pooling zorgt voor minder risicospreiding
en of de regering dat geen probleem vindt.
Op dit moment mag een icbe niet meer dan twintig procent
van haar beheerde vermogen in rechten van deelneming in
een beleggingsinstelling investeren.183 De herziene richtlijn
beleggingsinstellingen maakt het echter mogelijk dat een
icbe (de feeder-icbe) ten minste 85 procent van de activa
belegt in één andere icbe (de master-icbe). Vanuit het oogpunt van risicospreiding maakt dit feitelijk geen verschil.
Immers de master-icbe moet net als een «gewone» icbe
voldoen aan de artikelen met betrekking tot risicospreiding
en de financiële instrumenten waarin zij mag beleggen.
Een master-feederstructuur leidt derhalve niet tot minder risicospreiding. Daarom wordt het toegestaan om voor ten
minste 85 procent te beleggen in een master-icbe. Een
feeder-icbe voldoet door te beleggen in een master-icbe indirect aan de spreidingsregels. Voorts dienen zowel de
master-icbe als de feeder-icbe te voldoen aan de eisen
voor risicobeheer die gelden voor icbe’s.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen wat het precieze verschil is tussen een fusie en master-feederstructuren. Zij
vragen om welke reden hiervoor is gekozen en of hier naar
verwachting veel gebruik van zal worden gemaakt. Verder
vragen de leden van de SP-fractie wie er is gekomen met
het idee voor de master-feeder structuren. Was dat een
wens vanuit de sector? Vervolgens vragen de laatst genoemde leden of het poolen van activa de belangrijkste reden is om master-feederstructuren op te richten, hoe groot
de besparing is die daarmee zou worden gerealiseerd en
waar deze besparing op is gebaseerd.
Het onderscheid tussen een master-feederstructuur en een
fusie is dat bij een master-feederstructuur de master-icbe
en de feeder-icbe afzonderlijke belegginginstellingen blijven. Bij een juridische fusie gaat het gehele vermogen van
de verdwijnende icbe onder algemene titel over naar de
verkrijgende icbe. De verkrijgende icbe kan een bestaande
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icbe of een nieuw op te richten icbe betreffen. Tevens kan
een fusie tussen icbe’s plaatsvinden door een samenvoeging van icbe’s. Er ontstaat derhalve één entiteit of er blijft
een entiteit over in het geval dat de icbe’s worden samengevoegd. Bij een master-feederstructuur blijven twee aparte beleggingsinstellingen bestaan. Een master-icbe kan
meerdere feeder-icbe’s onder haar deelnemers hebben.
Een feeder-icbe kan na verloop van tijd bepalen om in een
andere master-icbe te gaan beleggen of als «gewone» icbe
(dus geen feeder-icbe) verder te gaan. De schaalvoordelen
en efficiencyvoordelen die kunnen worden bereikt door het
poolen van activa is doorgaans een belangrijke reden om
een master-feederstructuur op te richten. Een andere reden
is dat een master-feederstructuur het mogelijk maakt dat
wordt geprofiteerd van de deskundigheid van managementteams van de beheerder van een master-icbe. Tenslotte
hebben beleggers in bepaalde lidstaten de voorkeur voor
beleggingsinstellingen met zetel in hun eigen land. Een
Nederlandse beheerder kan bijvoorbeeld feeder-icbe’s in
die lidstaat oprichten die vervolgens beleggen in een master-icbe met zetel in Nederland die wordt beheerd door
dezelfde beheerder.
De wens om master-feederstructuren mogelijk te maken,
was een wens vanuit de sector om beleggingsmogelijkheden te creëren en kosten te besparen. Hoe groot de besparingen als gevolg van het poolen van activa zullen zijn is
niet op voorhand te zeggen. Dat is te zeer afhankelijk van
de vraag hoeveel icbe’s in de toekomst worden opgericht,
wat het beleggingsbeleid is van deze icbe’s, waar het beheer plaats vindt, wat de omvang is van het beheerde vermogen in de master-icbe en feeder-icbe en in hoeverre de
icbe’s met zetel in andere lidstaten zullen beleggen in één
master-icbe. Aangezien het fondsbeheer zeer hoogwaardige en specialistische kennis vereist, is het echter niet moeilijk voor te stellen dat asset-pooling door middel van een
master-feederstructuur een aanzienlijke besparing op zou
kunnen leveren. Ook heeft de media in de afgelopen periode meerdere malen gemeld, dat enkele Nederlandse beheerders overwegen een master-feederconstructie op te
richten, hetgeen erop duidt dat verwacht wordt dat de master-feederstructuur efficiencyvoordelen biedt.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Tot slot vragen de leden van de SP-fractie waar de grens
van 85% op is gebaseerd.
Een master-icbe moet net als een «gewone» icbe voldoen
aan de artikelen met betrekking tot risicospreiding en de financiële instrumenten waarin zij mag beleggen. De grens
van 85 procent is gekozen om ervoor te zorgen dat de feeder-icbe ook daadwerkelijk een goede risicospreiding kan
realiseren.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
3.5. Essentiële beleggersinformatie
Het vereenvoudigd prospectus zoals was opgenomen in de
richtlijn beleggingsinstellingen was bedoeld om beleggers
basisinformatie te verschaffen over de mogelijke risico’s,
kosten en verwachte rendementen van de icbe. In de Wft is
ervoor gekozen om de verplichtingen met betrekking tot het
vereenvoudigd prospectus uit de richtlijn beleggingsinstellingen te implementeren door voor te schrijven welke on-
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derwerpen in de financiële bijsluiter over deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling moeten worden opgenomen.
Het vereenvoudigd prospectus bleek echter niet te voldoen
aan de doelstellingen. Het vereenvoudigd prospectus was
namelijk onvoldoende geharmoniseerd en verschilde daardoor per lidstaat. Bovendien was het vereenvoudigd prospectus in de meeste gevallen te lang en te complex en
bood het niet de beoogde duidelijkheid voor de belegger.
De artikelen met betrekking tot het vereenvoudigd prospectus zijn door de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
gewijzigd om de doelstellingen en basisbeginselen van het
vereenvoudigd prospectus te verduidelijken en ervoor te
zorgen dat de informatie die wordt verstrekt over icbe’s
overal in de Europese Unie hetzelfde is zodat een adequate beleggersbescherming en vergelijkbaarheid wordt gegarandeerd. De term «vereenvoudigd prospectus» is in de
herziene richtlijn beleggingsinstellingen vervangen door de
term «essentiële beleggersinformatie». De aard van de informatie die in de «essentiële beleggersinformatie» dient te
worden opgenomen, is volledig geharmoniseerd zodat lidstaten geen nadere informatie-eisen kunnen stellen. Op die
manier wordt het mogelijk gemaakt dat potentiële deelnemers icbe’s met zetel in verschillende lidstaten met elkaar
kunnen vergelijken.
De «essentiële beleggersinformatie» wordt aan de potentiele deelnemer kosteloos voorafgaand aan zijn beleggingsbeslissing verstrekt, het betreft zogenaamde precontractuele informatie. De «essentiële beleggersinformatie» mag alleen de essentiële elementen bevatten die noodzakelijk zijn
om een goede beleggingsbeslissing te nemen. Bovendien
dient de essentiële beleggersinformatie de potentiële deelnemers in staat te stellen om de aard en de risico’s van de
deelnemingsrechten in de icbe te begrijpen en op die manier weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. De
essentiële beleggersinformatie bevat een beknopt en begrijpelijk overzicht van de belangrijkste kenmerken, beleggingsdoelstellingen, verwachte rendementen, beleggingsbeleid, risicoprofiel en kosten van de icbe. De informatie
dient verder correct, duidelijk en niet misleidend te zijn.
Het verstrekken van essentiële beleggersinformatie zal
worden uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen (Bgfo). De bepalingen over de essentiële
beleggersinformatie zullen van toepassing zijn op beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, en icbe’s zodat potentiele beleggers alle beleggingsinstellingen gemakkelijk met
elkaar kunnen vergelijken.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de VVD-fractie geven aan in de memorie van
toelichting te hebben gelezen dat bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur zal worden bepaald welke gegevens
door een beheerder aan de AFM dienen te worden verstrekt. Hierbij zal het onder andere gaan om «essentiële
beleggersinformatie» noodzakelijk om een goede beleggingsbeslissing te nemen. Deze leden vragen of de regering kan aangeven hoe het essentiële karakter van beleggersinformatie wordt bepaald. Voorts vragen zij of op dit
punt sprake is van Europese harmonisatie voor de borging
van een gelijk speelveld.
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen bepaalt wat de
essentiële elementen van de icbe zijn (artikel 78, derde lid).
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Dit betreft de identificatie van de icbe, de beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid, de in het verleden behaalde
resultaten of, indien relevant, toekomstscenario’s, de kosten en het risico-opbrengstprofiel van de belegging. De artikelen in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen met
betrekking tot de essentiële beleggersinformatie betreffen
maximumharmonisatie, hetgeen wil zeggen dat de lidstaten
niet bevoegd zijn nadere regels omtrent de essentiële beleggersinformatie te stellen. De Europese Commissie heeft
uitvoeringsmaatregelen vastgesteld bij verordening die
rechtstreeks werkend is. Lidstaten kunnen geen nadere informatie-eisen stellen. De volledige inhoud van de «essentiële beleggersinformatie» is derhalve geharmoniseerd.
Hierdoor bestaat een gelijk speelveld tussen icbe’s met zetel in verschillende lidstaten en kunnen potentiële beleggers icbe’s met zetel in verschillende lidstaten met elkaar
vergelijken.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen of de essentiële beleggersinformatie ook wordt verstrekt aan de consumenten
van de 539 icbe’s die hun zetel in een andere lidstaat hebben dan Nederland. In hoeverre worden beleggers ook geinformeerd door middel van een overzicht van de risico’s
die er met hun beleggingen gepaard gaan, vragen zij zich
voorts af.
Indien rechten van deelneming in een icbe met zetel in een
andere lidstaat in Nederland worden aangeboden, moet de
essentiële beleggersinformatie van die icbe worden verstrekt aan de (potentiële) Nederlandse beleggers. De verordening schrijft voor dat in de essentiële beleggersinformatie een risico-indicator (deze risico-indicator rangschikt
het fonds op een schaal van 1 tot 7 op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit) dient te worden opgenomen. Bij het toepassen van de voorschriften met betrekking tot de risico-indicator dient rekening te worden gehouden met de berekeningsmethode van de risico-indicator die
door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)184 zal worden ontwikkeld.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Tenslotte vragen de leden van de SP-fractie of de harmonisatie van de beleggersinformatie betekent dat beheerders
in Nederland hun informatievoorziening aan beleggers
moeten verbeteren. Voorts vragen zij of de beleggersinformatie, zoals die door de richtlijn wordt voorgeschreven, ook
informatie verschaft over het soort bedrijf waar een belegger uiteindelijk in investeert, en of de belegger uit de informatie kan opmaken of het geïnvesteerde geld bijvoorbeeld
wordt gebruikt voor de productie van landmijnen. Indien dit
niet het geval is, vragen de leden van de SP-fractie of die
extra eis gesteld kan worden zonder in problemen te komen met de richtlijn.
De informatieverstrekking door aanbieders van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling aan potentiële cliënten is op dit moment al op een hoog niveau. Een aanbieder
van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
dient een financiële bijsluiter (precontractuele informatie) te
184

Europese toezichthoudende autoriteit als bedoeld in verordening (EU) nr. 1095/2010 (ESMA).
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verstrekken aan potentiële clienten. Verder wordt aan de
cliënt informatie verstrekt over de beleggingsinstelling in
het prospectus, jaarverslag en halfjaarverslag. De inhoud
van de financiële bijsluiter werd voorgeschreven door de
richtlijn beleggingsinstellingen. Door de herziene richtlijn
beleggingsinstellingen zijn de voorschriften voor de inhoud
van de financiële bijsluiter gewijzigd om de doelstellingen
en basisbeginselen te verduidelijken en ervoor te zorgen
dat de informatie die wordt verstrekt over icbe’s overal in de
Europese Unie hetzelfde is zodat een adequate beleggersbescherming en vergelijkbaarheid wordt gegarandeerd. De
informatie is vergelijkbaar met de informatie die in de financiële bijsluiter is opgenomen maar wijkt daarvan wel op
sommige punten af vanwege de verdergaande geharmoniseerde eisen.
Net als de financiële bijsluiter dient in de essentiële beleggersinformatie te worden aangegeven wat de aard en het
doel is van de beleggingsinstelling en welke risico’s zijn
verbonden aan de rechten van deelneming. De essentiële
beleggersinformatie bevat een andere risico-indicator en
een andere wijze van risicoberekening dan de berekeningssystematiek van de financiële bijsluiter. De risico’s
moeten worden berekend aan de hand van een berekeningssystematiek die zal worden voorgeschreven door
ESMA.
In de essentiële beleggersinformatie dienen de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de beleggingsinstelling te
worden beschreven, zoals onder meer de soorten financiele instrumenten, de industriële, geografische of marktsectoren waarin zal worden belegd. Er dient derhalve informatie te worden gegeven over de soorten bedrijven waarin
een belegger investeert. Indien een beleggingsinstelling
uitsluitend belegt in agrarische bedrijven kan hieruit worden
opgemaakt dat het geïnvesteerde geld niet zal worden gebruikt voor de productie van landmijnen. Er hoeft echter
geen informatie te worden gegeven over de individuele bedrijven waarin zal worden geïnvesteerd. Aangezien sprake
is van maximumharmonisatie voor zover het de regels met
betrekking tot de essentiële beleggersinformatie betreft, is
het stellen van aanvullende eisen niet toegestaan.
Kamerstuk 32 622 nr. 3
4. Een regime voor subfondsen
In artikel 1 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
is bepaald dat lidstaten kunnen toestaan dat een icbe uit
meerdere beleggingscompartimenten (= subfondsen) bestaat. Een subfonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van een beleggingsinstelling
waarvoor een separaat beleggingsbeleid wordt gevoerd en
waarin specifiek voor dat gedeelte ter collectieve belegging
gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of
worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen onder specifiek
voor dat gedeelte geldende voorwaarden. Kenmerkend
voor subfondsen is dus dat zij ieder een eigen beleggingsbeleid hebben. Bijvoorbeeld wanneer aandelenklassen allen hetzelfde beleggingsbeleid hebben, maar andere voorwaarden wordt niet gesproken over aparte subfondsen. De
herziene richtlijn beleggingsinstellingen verklaart veel artikelen van overeenkomstige toepassing op subfondsen. Tevens worden in de praktijk subfondsen reeds behandeld als
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separate beleggingsfondsen. In artikel 1:13, zesde lid,
wordt dan ook bepaald dat het ingevolge de Wft bepaalde
ten aanzien van een beleggingsinstelling (waaronder ook
beleggingsfondsen vallen) of een beleggingsfonds van
overeenkomstige toepassing is op een subfonds. Gevolg
hiervan is ondermeer dat artikel 4:45 van de Wft van overeenkomstige toepassing wordt op subfondsen zodat deelnemers in subfondsen ook kunnen profiteren van de rangregeling in dit artikel. De rangregeling houdt in dat het vermogen van een beleggingsfonds alleen dient ter voldoening
van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband
houden met het beheer en het bewaren van het fonds en
de rechten van deelneming. Deze regeling is van belang
voor de deelnemers in de subfondsen.
Ten aanzien van een aantal artikelen wordt een uitzondering of afwijkend regime voor subfondsen voorgesteld. Een
uitzondering wordt voorgesteld voor artikel 4:44, tweede lid,
van de Wft waarin is opgenomen dat per beleggingsfonds
een aparte bewaarder moet worden aangewezen als op
grond van het beleggingsbeleid van het desbetreffende beleggingsfonds een reëel risico bestaat dat het vermogen
onvoldoende zal zijn om vorderingen te voldoen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en
het bewaren van het fonds en rechten van deelneming.
Een dergelijke verplichting voor subfondsen zou tot een
aanzienlijke lastenverzwaring voor de sector leiden, hetgeen niet wordt beoogd. De van overeenkomstige toepassing verklaring van de rangregeling van artikel 4:45 van de
Wft zal al de nodige zekerheden voor de deelnemers in
subfondsen bieden.
Een afwijkend regime voor subfondsen wordt voorgesteld
bij de artikelen 4:49 en 4:51 van de Wft betreffende het
prospectus en de jaarrekening, het jaarverslag en de halfjaarcijfers. Deze afwijkingen hangen samen met het feit dat
subfondsen onderdeel uitmaken van de overkoepelende
paraplubeleggingsinstelling en het om die reden logisch, en
voor de deelnemer overzichtelijk, is dat de informatie over
subfondsen in het kader van de artikelen 4:49 en 4:51 van
de Wft in het prospectus en jaarrekening, jaarverslag en
halfjaarcijfers van de paraplubeleggingsinstelling zelf wordt
opgenomen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de fractie van het CDA vragen op welke wijze
het regime voor subfondsen is opgenomen in de Wft.
Voorts vragen zij waarom ervoor is gekozen voor een aantal fondsen een uitzondering te maken.
Op grond van artikel 1 van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen is bepaald dat lidstaten kunnen toestaan dat
een icbe uit meerdere beleggingscompartimenten bestaat.
Dit is overgenomen in artikel 1:13 van de Wft waarin is bepaald dat het ingevolge de Wft bepaalde ten aanzien van
een beleggingsinstelling of een beleggingsfonds van overeenkomstige toepassing is op een subfonds.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen waarom ervoor is gekozen voor een aantal fondsen een uitzondering te maken.
Verondersteld wordt dat bedoeld is te vragen waarom voor
een aantal artikelen een uitzondering is gemaakt.
Een uitzondering voor subfondsen wordt voorgesteld van
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artikel 4:44, tweede lid, van de Wft waarin is opgenomen
dat per beleggingsfonds een aparte bewaarder moet worden aangewezen als op grond van het beleggingsbeleid
van het desbetreffende beleggingsfonds een reëel risico
bestaat dat het vermogen onvoldoende zal zijn om vorderingen te voldoen die voortvloeien uit schulden die verband
houden met het beheer en het bewaren van het fonds en
rechten van deelneming. De van overeenkomstige toepassing verklaring van de rangregeling van artikel 4:45 van de
Wft zal de nodige zekerheden voor de deelnemers in subfondsen bieden zodat een aparte bewaarder niet nodig is.
Tevens wordt een uitzondering voor subfondsen voorgesteld van de artikelen 4:49 en 4:51 van de Wft betreffende
het prospectus en de jaarrekening, het jaarverslag en de
halfjaarcijfers. Deze afwijkingen hangen samen met het feit
dat subfondsen onderdeel uitmaken van de overkoepelende paraplubeleggingsinstelling en het om die reden logisch,
en voor de deelnemer overzichtelijk, is dat de informatie
over subfondsen in het kader van de artikelen 4:49 en 4:51
van de Wft in het prospectus en jaarrekening, jaarverslag
en halfjaarcijfers van de paraplubeleggingsinstelling zelf
wordt opgenomen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Verder vragen de leden van de fractie van de SP wat de
meerwaarde is van een fusie van een icbe met een subfonds daarvan. Voorts vragen zij of die subfondsen ook de
status van icbe moeten hebben. Verder vragen deze leden
of in het geval van deze fusies wordt gekeken naar de gevolgen voor de deelnemers of ook naar mogelijke gevolgen
voor derden?
De meerwaarde van een fusie van een icbe met een subfonds daarvan zal zich niet snel voordoen. Wel kunnen
schaalvoordelen worden behaald door de fusie van twee
subfondsen indien de icbe’s een beleggingsbeleid hebben
dat in elkaars verlengde ligt (bijvoorbeeld een Indiafonds
wordt samengevoegd met een opkomende markten fonds).
Voor de toepassing van de regels met betrekking tot fusies
tussen icbe’s dienen subfondsen ook een icbe te zijn.
Voordat de AFM instemt met een voorgenomen fusie zal de
AFM de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie
voor de deelnemers van de betrokken icbe’s met zetel in
Nederland beoordelen.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
Tenslotte vragen de leden van de SP-fractie of de fusie van
een instelling voor collectieve belegging in effecten met een
subfonds fiscale of mededingingsrechtelijke consequenties
met zich kunnen meebrengen.
Een fusie van een icbe met een subfonds zal niet snel mededingingsrechtelijke consequenties hebben gezien de
aard van de beleggingen en het feit dat een icbe aan risicospreidingsregels moet voldoen. Er zal dan ook niet snel
sprake zijn van verhindering of beperking van de concurrentie op de Nederlandse markt voor beleggingsinstellingen. Voor een Nederlandse belegger die in box 3 belast
wordt over zijn aandeel in de icbe, heeft een fusie geen
consequenties. Een icbe zal in de praktijk fiscaal neutraal
worden behandeld; een fusie heeft dan ook geen fiscale
gevolgen.
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Kamerstuk 32 622 nr. 3
5. Gevolgen voor het bedrijfsleven
1. Inleiding
In deze paragraaf worden de administratieve lasten en de
nalevingskosten voor het bedrijfsleven weergegeven als
gevolg van de implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen in dit wetsvoorstel en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Onder administratieve lasten
worden verstaan de kosten die een onderneming moet maken om te voldoen aan informatieverplichtingen die zich
richten tot de overheid. Het betreft verplichtingen tot het
verzamelen, bewerken, registreren, bewaren, rapporteren
en ter beschikking stellen van informatie om te voldoen aan
informatieverplichtingen aan de overheid voortvloeiend uit
wet- en regelgeving. De inhoudelijke nalevingskosten bestaan uit de kosten voor ondernemingen om te kunnen voldoen aan informatieverplichtingen ten aanzien van derden.
Naast de administratieve lasten en de nalevingskosten levert dit wetsvoorstel ook baten op voor het bedrijfsleven.
Verwacht wordt dat door de vereenvoudiging van procedures, vermindering van de bureaucratie en de mogelijkheden
om schaalvoordelen te behalen (door onder andere het
vergemakkelijken van (grensoverschrijdende) fusies tussen
icbe’s en door het mogelijk te maken master-feeder structuren te gebruiken) het grensoverschrijdend aanbieden van
icbe’s goedkoper wordt.
2. Betrokken ondernemingen
In Nederland zijn slechts acht beheerders die rechten van
deelneming in icbe’s aanbieden. Het aantal icbe’s met zetel
in Nederland bedraagt 32, terwijl het totaal aantal icbe’s
met zetel in een andere lidstaat die in Nederland worden
aangeboden 539 bedraagt.
3. Administratieve lasten en nalevingskosten op verschillende onderdelen van de richtlijn
3.1. Notificatieprocedure
De notificatieprocedure wordt vereenvoudigd waardoor icbe’s met zetel in Nederland eenvoudiger kunnen worden
aangeboden in een andere lidstaat. De beheerder zal alleen de AFM in kennis hoeven te stellen van het voornemen tot het aanbieden van rechten van deelneming in die
andere lidstaat en niet tevens de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat. De procedure is bovendien verkort van twee maanden naar tien werkdagen en wordt minder kostbaar omdat de toezichthoudende instantie van de
andere lidstaat geen aanvullende informatie kan vragen.
Naar verwachting zal door de vereenvoudigde notificatieprocedure een intern hoogopgeleide medewerker 40 uur
minder aan een notificatie-aanvraag hoeven te besteden.
Uitgaande van een tarief van € 45 per uur (standaard uurtarief voor een hoogopgeleide medewerker) betekent dit een
administratieve lastenverlichting van € 1 800 per icbe. Tevens zullen de kosten voor advies over de te verstrekken
informatie aan de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat afnemen met € 5 000 (vermindering van 20
uur uitgaande van een uurtarief van € 250). De verwachting
is dat in Nederland gemiddeld acht nieuwe icbe’s per jaar
zullen worden opgericht waarvan de deelnemingsrechten
ook in een andere lidstaat zullen worden aangeboden. Dit
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betekent een structurele administratieve lastenvermindering van 8 * (€ 1800 + € 5000) = € 54 400 per jaar.
3.2. Europees paspoort voor de beheerder
Een beheerder met zetel in Nederland zal indien hij voor de
eerste maal icbe’s met zetel in een andere lidstaat wil gaan
beheren de AFM daarvan in kennis moeten stellen. Het
verzamelen van de gegevens die naar de AFM dienen te
worden gestuurd, zal naar verwachting 5 uur in beslag nemen. Uitgaande van een uurtarief van € 45 zullen de administratieve lasten stijgen met 5 * € 45 = € 225 per beheerder. De verwachting is dat zes beheerders de AFM in kennis zullen stellen dat zij icbe’s met zetel in een andere lidstaat willen gaan beheren. Dit betekent een eenmalige administratieve lastenverzwaring van 6 * € 225 = € 1350. Hier
staat tegenover dat niet meer in elke lidstaat een aparte
beheerder dient te zijn gevestigd. De verwachting is dat
twee beheerders ervoor zullen kiezen om elk in vier lidstaten niet langer een beheerder te hebben. De kosten voor
een beheerder met zetel in een andere lidstaat bedragen
gemiddeld € 200 000 per jaar. Dit levert een structurele
vermindering van de nalevingskosten op van 2 * 4 * € 400
000= € 3 200 000 per jaar.
3.3. Fusie van icbe’s
De AFM dient in te stemmen met een voorgenomen fusie
tussen een verdwijnende icbe met zetel in Nederland en
een verkrijgende icbe. De kennisgeving aan de AFM van
de voorgenomen fusie geschiedt onder opgave van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen informatie. Naar verwachting zullen twee icbe’s per jaar fuseren. Het verzamelen van deze informatie zal naar verwachting 30 uur per voorgenomen fusie in beslag nemen. Indien
interne hoogopgeleide kennismedewerkers de informatie
verzamelen en naar de AFM sturen op basis van een uurtarief van € 45 komen de totale structurele administratieve
lasten voor een voorgenomen fusie uit op 2 * 30 * € 45 = €
2700.
De verdwijnende icbe en verkrijgende icbe verstrekken kosteloos correcte en nauwkeurige informatie over de voorgenomen fusie aan hun deelnemers zodat zij de gevolgen van
de voorgenomen fusie voor hun deelnemingsrechten kunnen beoordelen. Het opstellen van de informatie zal naar
verwachting 20 uur in beslag nemen. Uitgaande van een
uurtarief van € 45 zullen de structurele nalevingskosten uitkomen op 2 * 20 * € 45 = € 1800.
3.4. Master-feeder structuren
De herziene richtlijn beleggingsinstellingen creëert een regime voor master-feeder structuren. Deze structuur maakt
het mogelijk dat een icbe (de feeder-icbe) ten minste 85%
van het beheerd vermogen belegt in één andere icbe (de
master-icbe). Door het poolen van vermogens kunnen efficiency en schaalvoordelen worden bereikt. Tegenover deze
efficiency en schaalvoordelen staan de administratieve lasten en nalevingskosten die een dergelijke structuur met
zich brengt. Naar schatting zullen acht feeder-icbe’s en
acht master-icbe’s in Nederland worden gevestigd. Voordat
een feeder-icbe met zetel in Nederland 85% van het beheerd vermogen in een master-icbe belegt is instemming
van de AFM vereist. Hiertoe moet de feeder-icbe informatie
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aan de AFM verstrekken over de feeder-icbe, haar bewaarder, haar accountant en de master-icbe, Het verzamelen van deze informatie zal naar schatting 30 uur per feeder-icbe in beslag nemen. Indien interne hoogopgeleide
kennismedewerkers de informatie verzamelen en naar de
AFM sturen op basis van een uurtarief van € 45 komen de
eenmalige administratieve lasten voor de feeder-icbe voor
het verkrijgen van instemming uit op € 10 800 (8 * 30 * €
45).
Daarnaast moet de (feeder-)icbe informatie aan de deelnemers verstrekken voordat zij overgaat tot belegging van
85% van het beheerd vermogen in de master-icbe. Het opstellen van deze informatie zal naar schatting 20 uur in beslag nemen waardoor de eenmalige nalevingskosten hiervoor uitkomen op € 7 200 (8 * 20 * € 45). Een feeder-icbe
moet ook doorlopend informatie verstrekken. Zo moet zij
aan de AFM een afschrift van het prospectus van de master-icbe, de esentiële beleggersinformatie en alle wijzigingen daarin, het jaarverslag en halfjaarverslag van de master-icbe verstrekken. Het verzamelen en versturen van
deze informatie zal naar schatting tien uur per feeder-icbe
per jaar in beslag nemen. De doorlopende administratieve
lasten hiervoor zouden dan uitkomen op € 3 600 (8 * 10 * €
45). Op verzoek verstuurt een feeder-icbe eveneens een
afschrift van het prospectus van de master-icbe, de essentiële beleggersinformatie en alle wijzigingen daarin, het
jaarverslag en halfjaarverslag van de master-icbe aan de
deelnemers in de feeder-icbe. Naar schatting zal per feeder-icbe tien keer per jaar een dergelijk verzoek worden
gedaan en zal het één uur kosten om de informatie te versturen. Indien interne hoogopgeleide kennismedewerkers
de informatie verzamelen en versturen op basis van een
uurtarief van € 45 komen de doorlopende nalevingskosten
hiervoor uit op € 3 600 (8 * 10 * € 45). Een feeder-icbe verstrekt eveneens doorlopend informatie aan haar bewaarder
over de master-icbe om de bewaarder in staat te stellen
haar taken naar behoren uit te voeren. De doorlopende nalevingskosten hiervoor zouden naar schatting uitkomen op
€ 7 200 (8 * 20 * € 45).
Een master-icbe met zetel in Nederland moet aan de AFM
de naam verstrekken van iedere feeder-icbe die in deelnemingsrechten in de master-icbe belegt. Ervan uitgaande
dat er gemiddeld vijf feeder-icbe’s in iedere master-icbe
deelnemen en dat het één uur kost om de informatie aan
de AFM te verstrekken komen de administratieve lasten
hiervoor naar schatting uit op € 1 800 (8 * 5 * € 45). Daarnaast moet de master-icbe, op grond van een met de feeder-icbe te sluiten overeenkomst tot informatieuitwisseling,
alle informatie aan de feeder-icbe verstrekken die de feeder-icbe nodig heeft om te voldoen aan de regels die bij of
krachtens de wet aan haar worden gesteld. Naar schatting
vergt het opstellen, verzamelen en versturen van deze informatie 30 uur. Op basis van het uurtarief van een interne
hoogopgeleide kennismedewerker zouden de doorlopende
nalevingskosten hiervoor uitkomen op € 10 800 (8 * 30 * €
45).
3.5. Essentiële beleggersinformatie
Beheerders zijn gehouden om bepaalde essentiële informatie over de icbe kosteloos te verstrekken aan de potentiele deelnemer voorafgaand aan zijn beleggingsbeslissing.
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Het betreft zogenaamde precontractuele informatie. Deze
informatie is vergelijkbaar met de informatie die op dit moment middels de financiële bijsluiter wordt verstrekt. Echter
voor alle icbe’s dient de huidige financiële bijsluiter te worden vervangen door de essentiële beleggersinformatie. De
essentiële beleggersinformatie zal niet alleen worden voorgeschreven voor icbe’s maar voor alle beleggingsinstellingen die onder toezicht staan en die deelnemingsrechten
aanbieden.
Inclusief de 32 icbe’s zullen ongeveer 300 beleggingsinstellingen hun financiële bijsluiter dienen te vervangen door de
essentiële beleggersinformatie. Het opstellen van de essentiële beleggersinformatie zal naar schatting 20 uur per
beleggingsinstelling in beslag nemen. Indien interne hoogopgeleide kennismedewerkers de essentiële beleggersinformatie opstellen op basis van een uurtarief van € 45 komen de eenmalige totale nalevingskosten uit op € 270 000
(300 * 20 * € 45). Aangezien de essentiële beleggersinformatie die dient te worden verstrekt, volledig is geharmoniseerd, zullen de nalevingskosten voor het opstellen van
een financiële bijsluiter voor icbe’s met zetel in Nederland
waarvan de deelnemingsrechten in andere lidstaten zullen
worden aangeboden, verminderen. De advieskosten zullen
lager zijn omdat in elke lidstaat dezelfde informatie dient te
worden verstrekt. Uitgaande van vermindering van de advieskosten per icbe met één uur en een uurtarief van € 250
en ervan uitgaande dat van de acht nieuwe icbe’s per jaar,
de deelnemingsrechten van vijf icbe’s in een andere lidstaat zullen worden aangeboden, zullen de structurele nalevingskosten verminderen met € 1 250 (5 * 1 * € 250).
3.6. Verstrekken van jaarverslag/halfjaarverslag aan deelnemers in een taal die in internationale financiële kringen
gebruikelijk is
Het jaarverslag van een icbe kan worden opgesteld in een
taal die in internationale financiële kringen gebruikelijk is
(lees: Engels). Dit betekent dat indien een icbe ook wordt
aangeboden in een andere lidstaat niet meer hoeft te worden vertaald. Ervan uitgaande dat een jaarverslag gemiddeld uit 70 bladzijden bestaat en uitgaande van een uurtarief voor de vertaler van € 40 betekent dit dat de nalevingskosten per jaarverslag € 2 800 bedragen. Ervan uitgaande
dat 15 van de bestaande icbe’s rechten van deelneming in
een andere lidstaat zullen aanbieden en dat gemiddeld vijf
icbe’s per jaar zullen worden opgericht waarvan de rechten
van deelneming ook in een andere lidstaat worden aangeboden, betekent dit een jaarlijkse vermindering van de nalevingskosten van € 56 000 (20 * € 2800).
6. Marktconsultaties
Op 23 april 2010 is dit wetsvoorstel formeel ter consultatie
aan belanghebbenden verstuurd en op de website van het
ministerie van Financiën geplaatst. Het wetsvoorstel is
voorafgaand aan en tijdens de consultatie besproken in
een voor dit doel ingeroepen werkgroep van Holland Financial Center bestaande uit experts. Reacties zijn ontvangen van de AFM, Dutch fund and asset management association (Dufas), Ernst & Young, Holland Van Gijzen en Nauta Dutilh. De technische opmerkingen zijn grotendeels
overgenomen. Verder is de memorie van toelichting naar
aanleiding van de ontvangen reacties op verschillende pun-
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ten verduidelijkt. In het bijzonder is met betrekking tot fusies tussen icbe’s de verhouding tussen de Wft en het BW
verduidelijkt. Tevens wordt voorgesteld om het regime voor
subfondsen dat was opgenomen in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2011 op te nemen in dit wetsvoorstel omdat de herziene richtlijn beleggingsinstellingen
veel artikelen van overeenkomstige toepassing verklaard
op subfondsen. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat
het regime voor subfondsen gelijktijdig wordt geïntroduceerd met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.
De berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is
gezamenlijk met de consultatiedocumenten aangeboden
aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten
(Actal). Actal heeft op basis van de selectiecriteria die worden gehanteerd voor het al dan niet uitbrengen van advies
besloten om geen advies uit te brengen aangezien de berekening aan de daaraan gestelde criteria voldoet.
Kamerstuk 32 622 nr. 7
De leden van de fractie van de PvdA vragen welke nonprofit instellingen of consumentenbelangenorganisaties zijn
geraadpleegd voor, dan wel hebben deelgenomen aan, de
consultatie, zowel in Nederland als op Europees niveau.
Op Europees niveau is door de Europese Commissie tijdens het hele proces tot wijziging van het raamwerk voor
icbe’s regelmatig overleg gevoerd met belanghebbenden.
De ideeën van belangenorganisaties, marktpartijen en
overheden heeft de Europese Commissie meegenomen bij
het opstellen van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen. Met de publicatie van het Groenboek voor de verbetering van het EU-kader voor beleggingsfondsen185 is op 12
juli 2005 de aanzet gegeven tot een publiek debat over de
wijze waarop de richtlijn beleggingsinstellingen 186 diende te
worden aangepast. Op grond van de reacties van belanghebbenden op het Groenboek en het raadplegen van experts uit de sector en consumenten heeft de Europese
Commissie in 2006 een witboek opgesteld over de verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen (hierna: Witboek).187 Vervolgens heeft de Europese Commissie op 22 maart 2007 concrete voorstellen voor
wijziging van de richtlijn beleggingsinstellingen openbaar
geconsulteerd. De Europese Commissie heeft op deze
consultatie naast reacties uit de sector eveneens reacties
ontvangen van organisaties die opkomen voor de belangen
van beleggers. Met inachtneming van de consultatiereacties heeft de Europese Commissie vervolgens een concept185

186

187

Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(PbEG L 375).
Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(PbEG L 375).
Witboek van de Commissie van 15 november 2006 over de
verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen,
COM
(2006)
686
definitief
(http://ec.europa.eu/internal_market/investment/asset_manag
ement_en.htm).
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richtlijn (herziene richtlijn beleggingsinstellingen) opgesteld.
Zoals gebruikelijk is het wetsvoorstel ter consultatie op de
website van het Ministerie van Financiën gezet. Op dit consultatiedocument zijn geen reacties ontvangen van non-

profit instellingen of consumentenbelangenorganisaties
hetgeen bij andere consultaties wel het geval is geweest.

Implementatiewet Capital Requirements Directive 2 kamerstuk 32.787 nr 3
Algemeen
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt in de eerste plaats tot wijziging van
de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter implementatie
van richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009
tot wijziging van de richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en
2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij
centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer.188
Bovendien strekt dit wetsvoorstel tevens tot een wijziging
van de Wft in verband met richtlijn nr. 2010/76/EU van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot
wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat
betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en
voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid.189
Achtereenvolgens zullen in het hiernavolgende de achtergrond en de hoofdlijnen van de richtlijnen worden besproken, evenals de gevolgen voor het bedrijfsleven die gepaard gaan met dit wetsvoorstel.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de VVD-fractie vragen hoe het voorliggende
pakket zich verhoudt tot het geheel van maatregelen ter
versterking van de financiële sector. Verder willen deze leden weten of hiermee tegemoet wordt gekomen aan de
wens om het parlement beter te informeren.
Op verschillende terreinen zijn maatregelen genomen dan
wel aangekondigd ter versterking van de financiële sector.
Aansluitend op de regels die in voorliggend wetsvoorstel
zijn opgenomen (inclusief de daarbij behorende lagere regelgeving) heeft de Europese Commissie op 20 juli 2011
haar voorstel voor CRD IV gepubliceerd. Dit voorstel bevat
onder andere bepalingen met betrekking tot de aanscherping van de definitie van kapitaal, de introductie van een
countercyclische buffer, de introductie van specifieke eisen
voor liquiditeitsbuffers, eisen ten aanzien van credit valuation adjustment en de introductie van een leverage ratio.
Naast regels op het gebied van de kapitaalpositie van financiële ondernemingen is zowel op nationaal als op Europees niveau regelgeving tot stand gekomen om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen aan te pakken.
In dit kader wordt opgemerkt dat op 1 januari 2011 het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft190 in werking is getreden.
Hiermee is ook een belangrijk deel van CRD III geïmplementeerd.
Een overzicht van de beleids- en wetgevingsplannen ten
aanzien van de financiële sector heb ik opgenomen in de
PbEU L 302.
PbEU L 329.
190 Stb. 2010, nr. 806.

brief die ik op 15 maart van dit jaar aan Uw Kamer heb gezonden. Dit overzicht bevat het «Actieplan financiële sector».191
Zoals aangegeven in reactie op de motie van het lid Braakhuis c.s. 192 ben ik voornemens om Uw Kamer de eerste
voortgangsrapportage betreffende de implementatie van de
aanbevelingen van de commissie De Wit in september per
brief te doen toekomen. Hierbij zal tevens een overzicht
worden gevoegd waarin de samenhang van de verschillende maatregelen op het terrein van de financiële markten
wordt weergegeven.
De leden van de PvdA-fractie vragen wanneer CRD IV
wordt verwacht en wanneer volledige implementatie van
Bazel III zal zijn gerealiseerd.
Op 20 juli 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor CRD IV gepubliceerd. Het grootste deel van CRD
IV is gebaseerd op Bazel 3. In CRD IV worden voorstellen
gedaan voor de aanscherping van de definitie van kapitaal,
de introductie van een anticyclische buffer, de introductie
van specifieke eisen voor liquiditeitsbuffers, eisen ten aanzien van credit valuation adjustment en de introductie van
een leverage ratio. Naast de inhoudelijk voorstellen, is in
CRD IV een voorstel opgenomen voor de inrichting van een
nieuwe juridische structuur van het toezichtraamwerk. Deze
nieuwe structuur beoogt de verbetering van de harmonisatie van het toezichtraamwerk in Europa en wordt aangeduid
als het Single Rule Book. CRD IV wordt gevormd door een
voorstel voor een richtlijn en een verordening. Naar verwachting zullen de verdere onderhandelingen in de loop
van 2011 worden gevoerd, waarna de richtlijn en de verordening begin 2012 kunnen worden aangenomen. Conform
Bazel 3 zal CRD IV vervolgens vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs in werking treden en per 1 januari 2019 in zijn volledige omvang van kracht zijn.
Kamerstuk 32.782, nr. 07
Minister de Jager: 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

188
189
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Kamerstuk 31.980, nr. 38.
Kamerstuk 31.980, nr. 46.

232

algemene delen memories van toelichting
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,
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
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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,
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.
Kamerstuk 32.787 nr 3
2. Achtergrond van de richtlijnen
De herziene richtlijn banken193 en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid194 zijn geïmplementeerd in de Wft195 en
zijn op 1 januari 2008 volledig in werking getreden. Met de
herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid is het Bazel 2 kapitaalakkoord voor de Europese Unie (EU) geëffectueerd. De financiële crisis die in
2007 begon, heeft een aantal tekortkomingen van de herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid aan het licht gebracht. In combinatie met het gebruikelijke “regulier onderhoud” van de richtlijnen worden
deze tekortkomingen in verschillende fasen geadresseerd.
Dit eerste wijzigingstraject, dat een belangrijke stap vormt
om de tekortkomingen te verhelpen, wordt ook wel aangeduid met de term “Capital Requirements Directive II” en
omvat wijzigingen die zijn neergelegd in de richtlijnen
2009/27/EG (PbEU L 94), 2009/83/EG (PbEU L 196) en
2009/111/EG (PbEU L 302). De bepalingen in de eerste
twee wijzigingsrichtlijnen zijn technisch van aard, en zullen
door de Nederlandsche Bank (DNB) in toezichthouderregels worden geïmplementeerd. Richtlijn 2009/111/EG
(hierna: de richtlijn; in dit onderdeel ook aangeduid als:
CRD II) vergt, naast aanpassingen in de toezichthouderregels, aanpassing van de Wft en van het daarop gebaseerde Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr).
Het tweede wijzigingstraject is opgenomen in richtlijn nr.
2010/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties,
alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbe193

194

195

Richtlijn 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 (herschikking) (PbEU L 177).
Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177).
Kamerstuk 30.672, nr. 3.
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leid (PbEU L 329) en wordt ook wel aangeduid als de “Capital Requirements Directive III” (hierna: CRD III). De bepalingen uit CRD III die ten doel hebben het toezicht op het
beloningsbeleid van financiële ondernemingen te versterken zijn in Nederland geïmplementeerd in het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft, 196 dat per 1 januari 2011 in
werking is getreden.197 Slechts een onderdeel van CRD III,
dat verband houdt met de handhavingsbevoegdheden van
DNB in verband met de beloningsregels, behoeft wettelijke
verankering. Hiertoe is in het wetsvoorstel een wijziging
van artikel 3:111a opgenomen. Op grond van de nieuwe
onderdelen f en g kan DNB maatregelen nemen ten aanzien van het beloningsbeleid als een bank of beleggingsonderneming niet voldoet aan de ingevolge de Wft gestelde
eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, de liquiditeit of
het toetsingsvermogen. De overige bepalingen van CRD III
worden geïmplementeerd in toezichthouderregels van
DNB.
Op 12 september 2010 heeft het Bazels Comité haar reactie op en lering uit de financiële en economische crisis gepresenteerd. Deze aanbevelingen worden aangeduid als
Bazel 3 en hebben betrekking op de versterking van het
huidige kapitaalraamwerk voor banken door diverse gebreken in de eerdere regels, gebaseerd op het Bazel 2 kapitaalakkoord, te repareren en nieuw inzichten op te nemen.
Ten eerste moeten banken meer kernkapitaal aanhouden,
en het aanvullende (hybride) kapitaal moet van betere kwaliteit zijn. Hierdoor zullen toekomstige verliezen eerst bij de
beleggers terecht komen. Ten tweede introduceert Bazel 3
additionele opslagen (“capital buffers”) voor het kernkapitaal van banken. Daarnaast introduceert Bazel 3 de verplichting om een buffer van liquide activa aan te houden,
zodat banken in tijden van stress geen geld meer hoeven
te lenen bij de centrale bank. Bovendien wordt ook een niet
risico-gewogen leverage ratio geïntroduceerd, die grenzen
stelt aan het percentage vreemd vermogen waarmee een
bank gefinancierd mag worden. Bazel 3 is dus strenger dan
de huidige regels. Sinds de tekst van Bazel 3 beschikbaar
is worden in Brussel onderhandelingen gevoerd betreffende de wijze waarop de aanbevelingen van Bazel 3 in Europa zullen worden geïmplementeerd. De Europese regelgeving waarin Bazel 3 wettelijk zal worden verankerd wordt
aangeduid als “Capital Requirements Directive IV” (hierna:
CRD IV). Een belangrijk verschil met de richtlijnen die het
onderwerp zijn van dit wetsvoorstel is dat CRD IV zal zijn
gebaseerd op aanbevelingen van het Bazels Comité (zoals
ook het geval was met de oorspronkelijke herziene richtlijn
banken (“CRD I”), terwijl CRD II en CRD III voortkomen uit
Europese initiatieven en geen Bazelse component kennen.
Kamerstuk 32.787 nr 4
De belangrijkste onderdelen van de richtlijn betreffen de
regels inzake bepaalde eigen vermogensbestanddelen en
196

197

Besluit van 19 november 2010, houdende wijziging van het
Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft (Besluit beheerst beloningsbeleid Wft), Staatsblad 2010, 806.
Besluit van 16 december 2010, houdende vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft, Staatsblad 2010, 843.
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grote posities. Deze regels zullen voor een belangrijk deel
worden geïmplementeerd via delegatie in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en via de toezichthouderregels
van De Nederlandsche Bank (DNB).
Een goede implementatie van de richtlijn is van groot belang voor de gezondmaking van het financiële stelsel. De
richtlijn kan echter niet op zich zelfstaand worden bezien.
Tezamen met CRD III198 en CRD IV199 vormt CRD II een
pakket maatregelen waarmee wordt beoogd de regels en
aanbeveling van het Bazels Bankencomité (Bazel III) over
te nemen. De Afdeling heeft in de memorie van toelichting
dan ook een nadere beschouwing gemist over de betekenis
van het thans voorliggende pakket in relatie tot het pakket
maatregelen in zijn geheel. Gegeven de ontwikkelingen op
de financiële markten ligt het voor de hand om in de toelichting ook inzicht te bieden in de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het Bpr en in toezichtregels. Zo wordt
inzicht gegeven in het tot stand te brengen geheel van regels ten behoeve van een betere regulering van de financiele markten. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan
de door parlement en regering gedragen aanbeveling van
de Commissie De Wit om de rol van het parlement bij de
totstandkoming van nationale regelgeving te versterken.200
In dit verband vraagt de Afdeling er voorts aandacht voor
dat onderdelen van richtlijn 2009/111/EG, die thans worden
geïmplementeerd, inmiddels zijn achterhaald door richtlijn
2010/78/EG.201 Zo bestaat het comité van Europese bankentoezichthouders inmiddels niet meer en zijn de taken
van dit comité overgenomen door de inmiddels opgerichte
Europese Bankautoriteit.
De Afdeling adviseert in de toelichting nader op het vorenstaande in te gaan.
De Afdeling advisering merkt op dat CRD II niet als een op
zichzelf staande regeling kan worden bezien. Tezamen met
CRD III en CRD IV vormt deze richtlijn een pakket maatregelen dat van groot belang is voor de gezondmaking van
Richtlijn 2010/76/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten
voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook
het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid
(PbEU L 329).
199 CRD IV is nog in voorbereiding. Op 26 februari 2010 heeft de
Europese Commissie een consultatie gestart (IP/10/197 en
Memo/10/51).
200 Kamerstuk 31.980, nrs. 3–4, aanbeveling 17. Bij de vraag in
hoeverre (sub)delegatie gewenst is, dient er rekening mee
gehouden te worden dat de richtlijn zelf diverse keuzemogelijkheden bij de uitwerking geeft. Zo heeft de lidstaat op grond
van de richtlijn de mogelijkheid bepaalde vorderingen uit te
sluiten van de hoofdregel dat vorderingen niet meer dan 25 %
van het eigen vermogen mogen zijn.
201 Zie in dit verband Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van
de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG,
2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)
en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)(Pb EU L 331).
198

234

algemene delen memories van toelichting
de financiële sector. Gezien deze samenhang geeft de Afdeling advisering aan dat er in de memorie van toelichting
een nadere beschouwing ontbreekt betreffende de betekenis van het thans voorliggende pakket in relatie tot het pakket maatregelen in zijn geheel. Gegeven de ontwikkeling op
de financiële markten ligt het voor de hand om in de toelichting ook inzicht te bieden in de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het Besluit prudentiële regels (Bpr) en in
toezichtregels. Hiermee kan tegemoet worden gekomen
aan de door parlement en regering gedragen aanbeveling
van de Commissie De Wit om de rol van het parlement bij
de totstandkoming van nationale regelgeving te versterken.
De Afdeling advisering adviseert in de toelichting nader op
het vorenstaande in te gaan.
De voorgestelde wijzigingen ingevolge CRD II, zoals vastgelegd in het voorliggende wetsvoorstel, vormen het eerste
deel van een groter wijzigingstraject. Op 24 november 2010
is CRD III tot stand gekomen.202 Deze richtlijn is voor een
belangrijk deel geïmplementeerd in het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft.203 Op dit moment worden in Europa onderhandelingen gevoerd over CRD IV. In de memorie van
toelichting is de samenhang toegelicht tussen CRD III en
CRD IV.
De belangrijkste voorgenomen wijzigingen van het Bpr en
de toezichthouderregels die voortvloeien uit CRD III zijn in
paragraaf 3 van de memorie van toelichting uiteengezet.
Vervolgens vraagt de Afdeling advisering aandacht voor de
implicaties van richtlijn 2010/78/EG. Belangrijk gevolg van
deze richtlijn is dat het comité van Europese bankentoezichthouders niet meer bestaat. De taken van dit comité
zijn inmiddels overgenomen door de Europese Bankenautoriteit (EBA). Het voorstel en de memorie van toelichting
zijn hierop aangepast.
Kamerstuk 32.787 nr. C
Ten aanzien van de doorvertaling van de gewijzigde Wft in
het Bpr en in de toezichtregels van DNB vragen de leden
van de PvdA-fractie om inzicht in de doorvertaling van de
gewijzigde Wft in het Bpr en in de toezichtregels van DNB.
De onderwerpen die in de Wft worden geregeld (geconsolideerd toezicht en colleges van toezichthouders) worden
niet nader uitgewerkt in het Bpr. De onderwerpen die in het
Bpr worden geregeld (securitisatie, grote posten, hybride
instrumenten) hebben wel hun grondslag in de Wft, maar
de implementatie van de richtlijnen vereist geen aanpassing van deze grondslagen. Deze laatstbedoelde onderwerpen worden nader uitgewerkt in toezichthouderregels
van De Nederlandsche Bank (DNB). Er zijn ook onderwerpen die vanwege hun technische karakter uitsluitend in
toezichthouderregels worden geregeld (bijvoorbeeld tech202

203

Richtlijn nr. 2010/76/EU van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten
voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook
het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid
(PbEU L 329).
Besluit van 19 november 2010, houdende wijziging van het
Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen Wft (Besluit beheerst beloningsbeleid Wft), Staatsblad 2010, 806.
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nische voorschriften met betrekking tot het handelsboek en
het bankenboek). Voor de volledigheid verwijs ik naar bijgevoegde transponeringstabel inzake CRD II (ANNEX I) en
bijgevoegd overzicht dat van beide richtlijnen de belangrijkste gewijzigde artikelen per onderwerp weergeeft (ANNEX
II). Zodra het onderhavige in uw Kamer zal zijn aangenomen, kan ook het wijzigingsbesluit tot wijziging van het Bpr
in werking treden.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de SP-fractie vragen waarom gekozen is de
bepalingen omtrent de grote posten regeling, hybride kapitaalinstrumenten en securitisatie in lagere regelgeving op te
nemen. De leden van de PvdA-fractie vragen op welk niveau deze bepalingen moeten worden opgenomen en hoe
dit zich verhoudt tot de implementatie van CRD I, CRD II en
CRD III.
Aan het opnemen van deze (technische) onderwerpen in
lagere regelgeving ligt geen beleidsmatige keuze ten
grondslag; dit volgt uit de systematiek van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. In de Wft worden de hoofdnormen vastgelegd.
De uitwerking van deze normen vindt in eerste instantie
plaats op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (amvb). Op het niveau van de amvb kan vervolgens
aan de toezichthouder de bevoegdheid worden gegeven
om (toezichthouder)regels vast te stellen op technisch en
organisatorisch terrein. Regels met betrekking tot de grote
posten regeling, hybride kapitaalinstrumenten en securitisatie zijn reeds opgenomen in het Besluit prudentiële regels
Wft en in toezichthouderregels. CRD II wijzigt deze bestaande regels. Het ligt daarom voor de hand dat bij de implementatie van CRD II en CRD III de bestaande structuur
van de Wft wordt gevolgd, waarin eerder ook de CRD I is
opgenomen.
Inleiding
In 1998 was er al overeenstemming over de behandeling
van hybride kapitaalinstrumenten.
Het is de Europese Commissie geweest die echt lang heeft
gewacht met de implementatie van de Sydney press release over de hybrides uit 1998. Deze nieuwe regels voor hybride kapitaalinstrumenten zullen niet lang van kracht zijn
omdat een groot deel van de bepalingen met de implementatie van Basel III via CRD IV op dit moment wordt gemaakt
in de Europese context. In de Ecofin en de Europese Raad
wordt erover onderhandeld en vinden aanscherpingen
plaats. Bij de implementatie van hybridsregels uit de CRD II
is echter wel in het achterhoofd gehouden dat deze ten opzichte van de Nederlandse situatie niet op alle onderdelen
strenger zijn.
De heer Irrgang vroeg of alleen hybride kapitaalinstrumenten die volledig achter zijn gesteld als Tier 1 kunnen meetellen. Ja, hybride kapitaalinstrumenten moeten inderdaad
achtergesteld zijn bij alle instrumenten die geen deel uitmaken van het erkende toetsingsvermogen, het kernkapitaal.
De heer Koolmees vraagt over hetzelfde onderwerp wat de
verschillen zijn tussen de regels. De heer Irrgang vraagt
wat er is geregeld over de voorwaarden en het uitbetalen
van rentedividend. Het effect van CRD II ten opzichte van
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de oude situatie en van Basel III/CRD IV is dat minder hybrids zijn te kwalificeren als Tier 1 en dat daarmee de mogelijke aftrek van betalingen over kapitaalinstrumenten ook
beperkend is. Basel III stelt dus nog strengere eisen aan
hybride kapitaalinstrumenten en -criteria voor de toelating
daarvan tot Tier 1-kapitaal. De verschillen tussen erkenning
van Tier 1 hybrids onder CRD II versus Basel III/CRD IV,
liggen onder meer in de beperking van prikkels tot terugkoop, de beperking tot mogelijkheden van renteveranderingen op het instrument en een aanscherping van een verplichting om permanent een eeuwige looptijd te kennen.
Bovendien wordt met CRD IV een zogenaamd point of nonviability -- dit is de Kamer bekend -- geïntroduceerd. Dergelijke hybrids mogen na CRD IV converteren in core tier 1kapitaal als de bank onder bepaalde grenswaarden van de
solvabiliteit zakt. Die richtlijn noch Basel III/CRD IV verandert iets aan de formele mogelijkheid tot aftrek van dividend
of rente die betaald wordt over de hybride Tier 1kapitaalinstrumenten.

op de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011.206 Mijn
indruk is dat in verhouding tot andere lidstaten de Nederlandse uitvoering van de beloningsprincipes relatief strikt is.
Naar verwachting zal in oktober van dit jaar de Financial
Stability Board (FSB) een rapportage presenteren over de
naleving door de FSB-lidstaten van de FSBbeloningsprincipes. Op dat moment zal ik u nader informeren over de positie van Nederland in de internationale context.

Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de PvdA-fractie vragen welke ervaringen er
tot nu toe zijn opgedaan met het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft dat per 1 januari 2011 in werking is getreden en tot welk percentage de variabele beloning zal
worden beperkt.
DNB is dit jaar gestart met het toezicht op de naleving van
de beloningsprincipes uit het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft
2011.204 In het najaar zal DNB komen met een rapportage
waarin de eerste ervaringen met de beloningsprincipes
naar voren zullen komen. Over de uitkomsten van deze
rapportage hiervan zal ik u nader informeren. In de regelgeving is niet opgenomen tot welk percentage de variabele
beloning is beperkt. In de Code Banken, 205 een voorbeeld
van zelfregulering, is het percentage voor de variabele beloning vastgelegd op maximaal honderd procent van het
vaste gedeelte van het salaris. De Code Banken hanteert
het «pas toe of leg uit» principe wat betekent dat men uitsluitend gemotiveerd kan afwijken van de Code. Voor de
beloningsparagraaf ga ik er vanuit dat de banken deze onverkort zullen toepassen.

Banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling
Een van de kenmerken van het Europese, en in belangrijke
mate het Nederlandse financiële landschap wordt gevormd
door banken die zijn aangesloten bij een centrale kredietinstelling die controle uitoefent op de bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en liquiditeit van die aangesloten banken. Wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan worden deze banken vrijgesteld van onderdelen van het toezicht door de Nederlandsche Bank (DNB). Om te voorkomen dat banken met een traditionele structuur zich op grote
schaal zouden aansluiten bij een centrale kredietinstelling
om van deze vrijstellingsregeling gebruik te kunnen maken,
is destijds besloten om deze regeling te beperken tot banken die reeds op 15 december 1977 bij een centrale kredietinstelling waren aangesloten.
Inmiddels is duidelijk dat banken met een traditionele structuur zich niet op grote schaal zullen aansluiten bij een centrale kredietinstelling om van de vrijstellingsregeling gebruik
te maken. Wel is duidelijk dat banken gevestigd in lidstaten
die na 1980 zijn toegetreden tot de Europese Unie hinder
ondervinden van de gestelde tijdslimiet. In veel gevallen
heeft dit er toe geleid dat lidstaten, handelend in de geest
van het richtlijnartikel en om ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen, de banken in kwestie eveneens vrijstelling hebben verleend. Door de tijdslimiet te schrappen
wordt een bron voor ongelijke concurrentieverhoudingen
weggenomen en wordt de richtlijn in lijn gebracht met de
praktijk in deze landen. Artikel 3:111 zal hiertoe worden
aangepast.

Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan
aangeven hoe deze principes voor het beloningsbeleid zich
verhouden tot de principes die DNB heeft opgesteld in het
kader van het beloningsbeleid. Verder vragen zij op welke
wijze de toezichthouder precies invulling geeft aan deze
CRD-principes voor het beloningsbeleid en hoe zich dit
verhoudt tot de andere landen van het eurogebied.
De beloningsregels van DNB komen in sterke mate overeen met de regels in CRD III maar zijn op een bredere
groep financiële ondernemingen van toepassing dan de
CRD. De CRD is alleen van toepassing op banken en beleggingsondernemingen. Zie hiervoor tevens de toelichting
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Stcrt. 2010, nr. 20931.
Zie: http://www.commissiecodebanken.nl/scrivo/asset.php?id=941106.
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Kamerstuk 32.787 nr 3
3. Hoofdlijnen van de richtlijnen
Door de grote diversiteit aan onderwerpen laat de hoofdlijn
van CRD II, welke richtlijn ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel, zich lastig samenvatten. In het hiernavolgende zal
dan ook aan de hand van de belangrijkste onderdelen van
de richtlijn een nadere toelichting worden gegeven. Ook zal
kort worden ingegaan op de inhoud en wijze van implementeren van CRD III.

Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de PvdA-fractie vragen welke «centrale kredietinstellingen» worden bedoeld. De leden van de CDAfractie vragen wat de gevolgen zijn van het schrappen van
de tijdslimiet voor de Nederlandse situatie en hoeveel banken hiermee te maken krijgen. Voorts vragen deze leden of
de regering kan bevestigen dat de centrale kredietinstellingen zelf wel onder een krachtig toezichtregime staan. Ten206

Stcrt. 2010, nr. 20 931, p. 8–9.
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slotte vragen de leden van de SP-fractie hoe duidelijk is
geworden dat banken met een traditionele structuur zich
niet op grote schaal zullen aansluiten bij een centrale kredietinstelling om van de vrijstellingsregeling gebruik te maken.
Nederland kent één centrale kredietinstelling, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna:
Rabobank Nederland). De bij de Rabobank Nederland
aangesloten banken zijn op grond van artikel 3:111 van de
Wft vrijgesteld van toezicht. Rabobank Nederland oefent
controle uit op de aangesloten Rabobanken.
Bij een centrale kredietinstelling is alleen de structuur anders dan bij een grote bank met bijkantoren. Daarom kunnen banken die zijn aangesloten bij een centrale kredietinstelling worden vrijgesteld van onderdelen van het toezicht
door DNB wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan.
De centrale kredietinstelling staat onder volledig toezicht
van DNB. De controle op de naleving van de regels omtrent
de bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en liquiditeit
van de aangesloten banken wordt uitgeoefend door de centrale kredietinstelling. Deze aanpak verhoogt de effectiviteit
en efficiëntie van het toezicht. Zonder een dergelijke procedure zou DNB op elke zelfstandige entiteit toezicht moeten houden.
Bovendien voorkomt deze aanpak een concurrentienadeel
voor een centrale kredietinstelling in vergelijking met een
andere bank die met een groot aantal bijkantoren werkt.
DNB beschikt jegens de centrale kredietinstelling over alle
handhavingsbevoegdheden die in hoofdstuk 1.4 van de Wft
zijn opgenomen Het toezicht door DNB op de centrale kredietinstelling wordt op geconsolideerde basis uitgeoefend.
Hierdoor is adequaat toezicht op de centrale kredietinstelling en op de bij haar aangesloten banken voldoende gewaarborgd.
Alleen instellingen die sinds 15 december 1977 blijvend bij
een centraal orgaan zijn aangesloten kunnen gebruik maken van deze regeling, mits die regeling uiterlijk op 15 december 1979 in nationale wetgeving was vastgelegd. De
aanleiding voor het schrappen van de tijdslimiet is dat lidstaten die na 1980 zijn toegetreden tot de Europese Unie
hinder ondervinden van deze tijdslimiet. Om ongelijke concurrentieverhoudingen te voorkomen hebben veel nieuwe
lidstaten banken die zijn aangesloten bij een centrale kredietinstelling vrijstelling verleend. Door het schrappen van
de tijdslimiet wordt de Europese richtlijn in lijn gebracht met
de praktijk in deze landen. Het schrappen van de tijdslimiet
heeft geen gevolgen voor kredietinstellingen in Nederland.
Het lijkt bovendien onwaarschijnlijk dat banken die op dit
moment als naamloze vennootschap zijn georganiseerd
zich eenvoudig zouden kunnen omvormen tot een coöperatie en aansluiting van dergelijke banken bij een bestaande
centrale kredietinstelling ligt ook niet voor de hand.
Kamerstuk 32.787 nr 3
Bepaalde eigenvermogensbestanddelen
Naast regulier aandelenkapitaal en ingehouden winsten
kunnen hybride kapitaalinstrumenten een belangrijk onderdeel vormen van de kapitaalstructuur van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen. Hybride kapitaalinstrumenten, die kenmerken hebben van zowel eigen vermogen (aandelen) als van rentedragende schuld (obliga-
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ties), stellen deze financiële ondernemingen in staat om
een brede groep beleggers aan te spreken die niet als
aandeelhouder kunnen of willen participeren. Afhankelijk
van de exacte vormgeving en voorwaarden van het hybride
kapitaalinstrument zijn rentebetalingen fiscaal aftrekbaar en
wordt het instrument door de toezichthouder toegestaan als
bestanddeel van het kernkapitaal of van het hoger aanvullend kapitaal van een beleggingsonderneming of kredietinstelling.
Flexibiliteit in de vormgeving van hybride kapitaalinstrumenten die tot het bestanddeel van het kernkapitaal of van
het hoger aanvullend kapitaal wordt gerekend mag echter
niet leiden tot aantasting van het verliesabsorberende vermogen. Om een internationaal gelijk speelveld te realiseren
heeft het Bazels Comité al in 1998 overeenstemming207 bereikt over een set aan kwaliteitscriteria waaraan een hybride kapitaalinstrument moet voldoen wil het als bestanddeel
van het kernkapitaal of van het hoger aanvullend kapitaal
kunnen worden aangemerkt.
Met deze wijzigingen wordt de richtlijn alsnog in overeenstemming gebracht met dit Bazelse akkoord. In algemene
zin gaat het hierbij om bepalingen die gericht zijn op het
behoud van de kwaliteit, en daarmee het voortdurende verliesabsorberende vermogen, van hybride kapitaalinstrumenten. Hierbij wordt ondermeer ingegaan op de minimale
looptijd van dergelijke instrumenten en de prikkels voor
vroegtijdige aflossing. Het Bpr zal hiertoe worden aangepast.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de PvdA-fractie vragen of niet een verkeerde
prikkel is ontstaan om zoveel mogelijk gebruik te maken
van hybride kapitaalinstrumenten, waarvan enerzijds de
rente fiscaal aftrekbaar is, maar anderzijds toch opgeteld
mag worden bij het kernkapitaal. De leden van de fracties
van het CDA en de SP vragen om een toelichting waarom
de implementatie van de kwaliteitscriteria waaraan hybride
kapitaalinstrumenten moeten voldoen wil het kwalificeren
als kernkapitaal of hoger aanvullend kapitaal zo lang op
zich heeft laten wachten. Verder vragen de leden de CDAfractie op welke punten er in Bazel III aanscherpingen worden verwacht voor hybride kapitaal. De leden van de SPfractie vragen voorts of de regering in meer dan globale
termen kan uiteenzetten hoe de kwaliteitscriteria precies
veranderen.
Hybride kapitaalinstrumenten spelen een belangrijke rol bij
het lopende kapitaalbeheer van beleggingsondernemingen
en kredietinstellingen. Met deze instrumenten kunnen deze
financiële ondernemingen hun kapitaalstructuur diversifieren en een breed scala aan beleggers bereiken. Met deze
richtlijn zijn de regels rondom de erkenning van bepaalde
soorten hybride kapitaalinstrumenten als bestanddeel van
het oorspronkelijk eigen vermogen aangescherpt. De criteria voor hybride Tier 1 instrumenten zijn geharmoniseerd
op basis van richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit (EBA, destijds CEBS). Deze richtsnoeren gaan onder
meer in op de achterstelling van hybride kapitaalinstrumen207

De zogenaamde “Sydney Press Release” van het Bazels
Comite van 27 oktober 1998 is beschikbaar op
http://www.bis.org/press/p981027.htm.
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ten bij faillissement, de mogelijkheid om als de bank slecht
draait op de door de bank uitgegeven hybride kapitaalinstrumenten geen dividend/couponrente uit te betalen (verliesabsorptie), en andere kenmerken. De belangrijkste criteria zijn opgenomen in het Besluit prudentiële regels Wft
en zijn nader uitgewerkt in toezichthouderregel van DNB
inzake hybride kapitaal. Daarnaast kan DNB bij de beoordeling van specifieke situaties de richtsnoeren van EBA
hanteren. Dit creëert op toezichtniveau een gelijk speelveld
voor het gebruik van deze instrumenten. Er bestaat echter
geen (mondiaal) akkoord over de fiscale aftrekbaarheidregels waardoor geen volkomen gelijk speelveld bestaat.
DNB houdt toezicht op de samenstelling van het eigen
vermogen alsof Bazel 3 al is ingevoerd.208
Kamerstuk 32.787 nr 3
Grote posities
De grote posten regeling stelt grenzen aan de maximale
omvang van posities die beleggingsondernemingen, clearinginstellingen en kredietinstellingen kunnen innemen ten
aanzien van één cliënt of groep van verbonden cliënten.
Door aanvullende beperkingen op te leggen aan een overmatige concentratie van risico’s wordt voorkomen dat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen zich onverwacht geconfronteerd zien met omvangrijke verliezen die
de solvabiliteit onaanvaardbaar kunnen aantasten.
Het verloop van de kredietcrisis en de snelheid waarmee
deze om zich heen heeft gegrepen werd mede ingegeven
door de grote verwevenheid die bestaat tussen financiële
ondernemingen. Interbancaire posities, voor zover deze
een looptijd hadden van ten hoogste één jaar, mochten geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de grote posten
regeling. Met deze richtlijn worden bestaande vrijstellingen
aangescherpt om tot een strengere grote posten regeling te
komen. Omdat deze aanscherpingen ongewenste gevolgen
kunnen hebben voor kleinere financiële ondernemingen
voorziet de richtlijn tevens in een alternatieve limietstelling
die uitgaat van een combinatie van een absoluut bedrag en
een percentage van het eigen vermogen. Het Bpr zal hiertoe worden aangepast.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe het kan dat
de bepalingen over concentratierisico’s nu pas bij wet worden geregeld (dit maakt immers al lang deel uit van Bazel
II) en of er nog aanpassingen plaatsvinden naar aanleiding
van de verankering in de Wft. In de praktijk wordt al een tijd
rekening gehouden met de beperking van concentratierisico’s voortvloeiend uit Bazel II. De leden van de CDA-fractie
vragen wat de eerste ervaringen zijn met de beperking van
de concentratierisico’s, ook voor kleinere ondernemingen.
De leden van de SP-fractie zouden graag een meer gedetailleerde omschrijving krijgen van de wijziging in de regels.
De wijzigingen in de zogenaamde grote posten regeling
komen niet voort uit Bazel 2 (of uit Bazel 1). De grote posten regeling is een al langer bestaand Europees regime wat
in de CRD II verder is aangescherpt naar aanleiding van de
financiële crisis.
208
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De nieuwe grote postenregeling, waarmee een limiet gesteld wordt op concentratierisico’s, voorziet in een ruimere
grens voor kleine instellingen in hun relatie met andere
banken. In het eerste half jaar waarin de op grond van CRD
II aangepaste toezichthouderregeling is toegepast, heeft
DNB kunnen vaststellen dat deze ruimte inderdaad gebruikt
wordt en een nuttige functie heeft.
De CRD II houdt eveneens een aanscherping van de concentratielimieten voor intra-groeps relaties in. Deze aanscherping raakt met name kleine banken die een buitenlandse Europese moedermaatschappij 209 hebben. In het
bijzonder kunnen banken met een centraal liquiditeitsmanagement geraakt worden door intra-groeps concentratielimieten. DNB heeft vastgesteld dat de toepassing van de
concentratielimieten bij deze categorie ondernemingen een
uitdaging is. Dit was voorzien, maar de aard van dit bedrijfsmodel maakt het lastig om de intra-groepsrisico’s te
adresseren.
Een overmatige concentratie van posities op een wederpartij of groep van verbonden wederpartijen kan leiden tot een
risico waarbij uitzonderlijk grote verliezen de solvabiliteit
onaanvaardbaar kunnen aantasten. De bestaande grote
posten regeling beperkt beleggingsondernemingen en kredietinstellingen in het aangaan van dergelijke grote posities. De wijzigingen op grond van de richtlijn scherpt de regeling omrent grote posten aan, waardoor met name de
overmatige concentratie van interbancaire exposures verder wordt tegengegaan. Omdat de aanscherpingen een
ongewenst groot effect kunnen hebben op kleinere beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, is tevens voorzien in een alternatieve limietstelling teneinde deze financiele ondernemingen te ontzien.
Kamerstuk 32.782 nr 7
Minster de Jager: De heer Huizing heeft gevraagd of de
grotepostenregeling ook van toepassing is op de beperking
van posities in overheidsobligaties. De grotepostenregeling
-- large exposures in het Engels -- is van toepassing op alle
posities, op tegenpartijen waaronder normale klanten maar
in principe ook overheden. Europese overheden, zoals
Griekenland, zijn wel uitgezonderd. Nederland is niet per se
een voorstander van die uitzondering, maar het is op dit
moment absoluut niet wenselijk om hier nationaal, eenzijdig, verandering in aan te brengen. Dat zou door de doorwerking van deze uitzondering op de liquiditeit van banken
enorme effecten kunnen hebben, omdat de overheidsobligaties doorgaans ook worden gebruikt als onderpand bij de
ECB. Dat kan dus niet in nationaal verband worden aangewend. In de huidige crisissituatie is ook de market-tomarket-valuation van overheidsobligaties een punt van discussie. Ik zal daar nog op terugkomen naar aanleiding van
de resultaten in Europa.
Mevrouw Blanksma heeft gevraagd of de uitzondering op
de limiet van 150 mln. voor kleine ondernemingen juist niet
risicovol is. Wij denken niet dat dit extra risicovol is. Kleine
instellingen hebben vergeleken met grote instellingen vaak
209

Voor banken met een Nederlandse moedermaatschappij
geldt een soepeler regime, terwijl op banken met een niet Europese moedermaatschappij een ander, in de regel veel
strenger, regime van toepassing is.
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niet genoeg middelen om extreem grote posities aan te
nemen. Daarom is de limiet daarop ook lager. Die limiet is
geïntroduceerd na consultatie met verschillende vertegenwoordigers en experts.
Kamerstuk 32.787 nr 3
Toezichtskader
Er wordt een nieuw samenwerkingsverband voor toezichthoudende instanties op financiële ondernemingen met vestigingen in meerdere lidstaten210 geïntroduceerd: het zogenaamde college van toezichthouders. Colleges van toezichthouders zijn samenwerkingsverbanden tussen een
toezichthoudende instantie die toezicht houdt op geconsolideerde basis211 op een beleggingsonderneming of kredietinstelling en de andere betrokken toezichthoudende instanties die toezicht houden op een dochteronderneming van
die financiële onderneming of samenwerkingsverbanden
tussen toezichthoudende instanties die toezicht houden op
een beleggingsonderneming of kredietinstelling met significante bijkantoren212 in andere lidstaten.
Dit college van toezichthouders vergemakkelijkt de uitwisseling van toezichtinformatie en de samenwerking in de uitvoering van gezamenlijke taken tussen de toezichthoudende instantie die belast is met het toezicht op geconsolideerde basis en de andere betrokken toezichthoudende instanties uit de andere lidstaten. Het college van toezichthouders wordt opgericht door DNB indien zij op geconsolideerde basis toezicht houdt. De oprichting en werking van
het college van toezichthouders stelt DNB samen met de
andere toezichthoudende instanties vast. Bij algemene
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de taken van DNB binnen colleges van toezichthouders.
Tevens kan door de richtlijn beter toezicht worden uitgeoefend op zogenaamde significante bijkantoren van grensoverschrijdende financiële ondernemingen. Een toezichthoudende instantie die toezicht houdt op een significant bijkantoor verkrijgt toegang tot toezichtinformatie en dient
samen te werken met andere betrokken toezichthoudende
instanties in de uitvoering van gezamenlijke toezichtactiviteiten. Ook krijgt de toezichthoudende instantie die toezicht
houdt op een significant bijkantoor toegang tot het college
van toezichthouders.
Regels omtrent het waarschuwen van Onze Minister en
210
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Overeenkomstig de definitie van het begrip lidstaat van art.
1:1 Wft worden zowel de lidstaten van de Europese Unie
(EU) bedoeld als staten, niet zijnde een lidstaat van de EU,
die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte (EER). De EER is een akkoord tussen
de lidstaten van de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA), met uitzondering van Zwitserland. In aanvulling op de
lidstaten van de EU bestaat de EER uit Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Toezicht op geconsolideerde basis wordt uitgeoefend op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die deel uitmaken van een groep, op basis van de geconsolideerde financiele positie van de groep, waarbij de financiële positie van de
groepsmaatschappijen is geïntegreerd in de (geconsolideerde) financiële positie van de groep.
Voor de voorwaarden om een bijkantoor als significant aan te
merken, zie art. 1:51b, lid 2, en de toelichting daarbij.
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centrale banken (zie artikel 1:93) in noodsituaties bij beleggingsondernemingen en kredietinstellingen worden verder
uitgewerkt. Deze regels voorzien in een betere informatiestroom tussen de verschillende toezichthoudende autoriteiten om in tijden van crisis bij een financiële onderneming of
binnen een financieel stelsel van een lidstaat de schade
zoveel mogelijk te beperken.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de PvdA-fractie en de leden van de CDAfractie vragen een overzicht van de inrichting, deelname en
werkwijze van colleges van toezichthouders.
Indien DNB op geconsolideerde basis toezicht houdt op
een Nederlandse beleggingsonderneming of Nederlandse
kredietinstelling is zij verplicht een college van toezichthouders op te richten. Door het oprichten van een college van
toezichthouders wordt de samenwerking tussen de relevante toezichthoudende instanties vergemakkelijkt. Relevante
toezichthoudende instanties die deel kunnen uitmaken van
het college van toezichthouders zijn: de toezichthoudende
instanties die toezicht houden op een dochteronderneming
van een Nederlandse beleggingsonderneming, Nederlandse kredietinstelling of financiële Nederlandse moederholding alsmede toezichthoudende instanties van lidstaten
waar een significant bijkantoor is gelegen. Deelname aan
een college van toezichthouders heeft veel voordelen voor
betrokken toezichthouders. Zij ontvangen uitgebreide informatie en zijn bovendien betrokken bij besluitvormingprocedures. In de hoedanigheid van consoliderende toezichthouder, beslist DNB welke toezichthouder(s) kunnen deelnemen aan een bijeenkomst of activiteit van het college
van toezichthouders. Alle leden van het college van toezichthouders worden door DNB geïnformeerd over de te
houden bijeenkomsten, de voornaamste agendapunten, de
activiteiten, acties of maatregelen. Bij de beslissing welke
toezichthoudende instanties worden uitgenodigd, houdt
DNB rekening met de relevantie van de te plannen of coördineren toezichtactiviteit voor de betrokken toezichthoudende instantie en in het bijzonder met de gevolgen die beslissingen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit van
het financiële stelsel van die lidstaat waar een significant
bijkantoor is gelegen of een dochteronderneming is gevestigd.
Op grond van de richtlijn dient binnen een college van toezichthouders onder andere informatie te worden uitgewisseld en in voorkomende gevallen afspraken te worden gemaakt over de delegatie van taken en verantwoordelijkheden. Verder stelt het college op basis van de risicobeoordeling van de groep programma’s voor toezichtonderzoek
vast. Om inconsistenties te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn voor de procedures die door de verschillende colleges van toezichthouders worden gehanteerd, zijn door
het Comité van Europese Bankentoezichthouders (thans
omgevormd tot Europese Bankenautoriteit) richtsnoeren
opgesteld voor de voor de colleges geldende procedures
en regels.213
De leden van de SP-fractie vragen of de regering de gevol213

CEBS Guidelines for the Operational Functioning of Supervisory Colleges, 15 juni 2010.
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gen van de kwalificatie significant bijkantoor voor het toezicht duidelijk op een rijtje kan zetten. Voorts vragen deze
leden in hoeverre de hoofdtoezichthouder een aanvraag
om een bijkantoor als significant aan te merken kan afwijzen en of die afwijzing met redenen omkleed moet zijn.
Tenslotte vragen deze leden of deze regeling de problemen
rond Icesave had kunnen voorkomen.
Een toezichthoudende instantie die toezicht houdt op een
bijkantoor van een beleggingsonderneming of kredietinstelling met zetel in een andere lidstaat, kan de toezichthoudende instantie die toezicht houdt op geconsolideerde basis, of indien geen toezicht op geconsolideerde basis wordt
uitgeoefend, de toezichthoudende instantie van de lidstaat
van de zetel van de desbetreffende beleggingsonderneming of kredietinstelling verzoeken het bijkantoor aan te
merken als significant. Het verzoek dient met redenen te
zijn omkleed. In artikel 1:51c, tweede lid, van de Wft wordt
een aantal criteria genoemd die voor deze aanvraag relevant zijn. Dit is geen limitatieve opsomming. Als de betrokken toezichthoudende instanties binnen twee maanden niet
tot een gezamenlijk besluit kunnen komen, dan beslist de
toezichthoudende instantie van de lidstaat waar het (significant) bijkantoor is gevestigd. Het is uiteraard niet mogelijk
om aan te geven of deze regeling de problemen rond
Icesave had kunnen voorkomen. Wel is duidelijk dat deze
problemen eerder onderkend waren wanneer er een college van toezichthouders was geweest. In een vroeger stadium hadden dan in gezamenlijk overleg maatregelen kunnen worden genomen.
De Europese Bankenautoriteit speelt een belangrijke rol bij
de versterking van de samenwerking tussen toezichthoudende instanties en de verbetering van het toezicht in Europa. De Europese Bankenautoriteit heeft in de colleges
van
toezichthouders de status van toehoorder. Dit betekent dat
zij deelneemt aan de colleges, maar niet kan meebeslissen. De Europese Bankenautoriteit kan door de deelname
aan de colleges het functioneren van alle colleges monitoren. Naast deelname aan colleges, heeft de Europese
Bankenautoriteit de bevoegdheid om in te grijpen als een
toezichthoudende instantie zich niet aan Europees recht
houdt. De Europese Bankenautoriteit kan op eigen initiatief,
op verzoek van een toezichthoudende instantie of op verzoek van de Europese Commissie, een onderzoek starten
naar de vermeende non-compliance. De toezichthoudende
instantie die onderwerp van het onderzoek is, is verplicht
alle gevraagde informatie aan de Europese Bankenautoriteit te verstrekken. Op basis van deze informatie kan de
Europese Bankenautoriteit besluiten om een aanbeveling
te geven. Mocht hier niet tijdig of geen gehoor aan worden
gegeven, dan kan een «formal opinion» aan de toezichthoudende instantie worden gericht. Tenslotte kan de Europese Bankenautoriteit rechtstreeks bindende maatregelen
aan een instelling opleggen. Naast de mogelijkheid om
maatregelen te nemen bij non-compliance, kan de Europese Bankenautoriteit bovendien ingrijpen als er een grensoverschrijdend meningsverschil tussen toezichthoudende
instanties ontstaat. Bij geschillen tussen toezichthoudende
instanties zal de Europese Bankenautoriteit eerst proberen
via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als dit niet
lukt, kan de Europese Bankenautoriteit een beslissend oor-
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deel vellen (bindende bemiddeling).
Kamerstuk 32.787 nr 3
Securitisatie
Bij een securitisatie draagt een financiële onderneming, in
dit verband ook wel originator genoemd, vorderingen over
aan een voor dat doel opgerichte entiteit, een zogeheten
special purpose vehicle (SPV). Ter financiering van deze
overdracht geeft de SPV schuldpapier uit, ook wel assetbacked securities genoemd. Op deze manier worden illiquide vorderingen, zoals hypothecaire leningen en bedrijfskredieten, gebundeld, omgezet in verhandelbare financiële
instrumenten en doorverkocht aan beleggers in de vorm
van verhandelbaar schuldpapier. Vaak worden deze financiële instrumenten uitgegeven in tranches met een verschillend risicoprofiel.
De kredietcrisis heeft de kwetsbaarheden van het securitisatieproces aan het licht gebracht. In het algemeen kan
worden gesteld dat gesecuritiseerde producten en verstrekte liquiditeitsfaciliteiten aan SPV’s risicovoller bleken te zijn
dan aanvankelijk werd gedacht. Hierbij vertrouwden marktpartijen te veel op het oordeel van kredietbeoordelingsbureaus en werd er onvoldoende eigen onderzoek verricht
naar de kwaliteit van gehanteerde kredietbeoordelingen.
Met de introductie van strengere eisen aan securitisaties
worden de gesignaleerde tekortkomingen geadresseerd,
ondermeer door het tegengaan van de informatieasymmetrie die bestaat tussen originators en beleggers. Artikel
122bis, vierde lid, van de herziene richtlijn banken schrijft
voor dat de belegger, wanneer dit een kredietinstelling betreft, aantoonbaar beschikt over een breed en gedegen inzicht van de securitisatiepositie die men wenst in te nemen.
De als sponsor of originator optredende beleggingsonderneming of kredietinstelling is verplicht te zorgen dat aspirant-beleggers gemakkelijk toegang krijgen tot alle wezenlijke gegevens van de securitisatie en alle onderliggende
posities. Doordat artikel 122bis, eerste lid, van de herziene
richtlijn banken voorschrijft dat de originator een netto economisch belang in de securitisatie dient aan te houden van
ten minste vijf procent, wordt de belangentegenstelling die
kan bestaan tussen de originator en de belegger tegengegaan. Dit zal in het Bpr worden opgenomen.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de PvdA-fractie, de leden van de CDA-fractie
en de leden van de SP-fractie stellen verscheidene vragen
over de werking van de securitisatiebepalingen op grond
van CRD II. Deze worden hieronder in onderlinge samenhang beantwoord.
Banken gebruiken securitisaties onder andere voor het verkorten van hun balans, het creëren van financiële ruimte
voor nieuwe projecten, het verbeteren van hun liquiditeitspositie en de verschuiving van risico’s naar de kapitaalmarkt. Het is een gezond financiële instrument mits het op
een verantwoordelijke wijze wordt ingezet en de kredieten
die als onderpand dienen op een zorgvuldige manier zijn
verstrekt.
Financiële ondernemingen in Nederland securitiseren
hoofdzakelijk hypotheken, waarbij naar schatting ongeveer
een derde van de Nederlandse woninghypotheekschuld is
gesecuritiseerd. Dit is de reden dat Nederland veel waarde
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hecht aan een goed functionerende securitisatiemarkt,
waarbij aangescherpte regelgeving op passende wijze de
gesignaleerde tekortkomingen adresseert.
Op grond van de aangescherpte regels moet een beleggingsonderneming of kredietinstelling, op het moment
waarop zij in een gesecuritiseerd product belegt, kunnen
aantonen dat zij volledig inzicht heeft in de onderliggende
risico’s van de transactie. Hierbij dient onder meer gekeken
te worden naar het risicoprofiel van de securitisatie en de
onderliggende activa, de reputatie van de betrokken (verkopende) partijen, het door deze partijen uitgevoerde due
diligence onderzoek en het eventueel aanwezige onderpand. Daarnaast dient de financiële onderneming stresstesten uit te voeren op de securitisatie positie.
Een financiële onderneming mag bovendien uitsluitend beleggen in securitisaties waarvan de originator zich committeert om ten minste vijf procent aan netto economisch belang op de balans te houden. Met deze bepaling wordt getracht om ondernemingen, waarop de richtlijn niet van toepassing is, alsnog te verplichten om ten minste vijf procent
van de securitisatie aan te houden wanneer deze aan een
financiële onderneming met zetel in een lidstaat wordt verkocht. Indien een onderneming met zetel in een staat die
geen lidstaat is, nalaat om ten minste (voortdurend) vijf
procent van de securitisatie aan te houden, dan dient de financiële onderneming die daarin wil beleggen, bij wijze van
sanctie, honderd procent bufferkapitaal voor de gesecuritiseerde positie aan te houden. Door de nieuwe securitisatieregels op grond van CRD III wordt de belangentegenstelling die kan bestaan tussen de originator en de belegger
tegengegaan.
Ondanks dat de bewijslast bij de belegger ligt, zijn de bepalingen van CRD II gericht tot de originator. De belegger in
gesecuritiseerde producten wordt verplicht om aan te tonen
dat hij een due diligence onderzoek heeft gedaan. De originator blijft een deel van het risico dragen. Hierdoor is er
een prikkel voor de originator om zijn eigen due diligence
goed te doen en goede producten aan te bieden.Europese
banken zullen bovendien kritischer zijn voordat ze zullen
beleggen in gesecuritiseerde producten. Hoewel de originator verplicht wordt om ten minste vijf procent van de economische waarde van de securitisatie aan te houden, wordt
de bewijslast bij de belegger gelegd. Een beleggingsonderneming of kredietinstelling die onder CRD II valt mag geen
securitisaties kopen, tenzij deze financiële onderneming
kan aantonen dat de (ook een niet-EU) originator ten minste vijf procent van de economische waarde aanhoudt.
Deze benadering stimuleert de financiële onderneming die
optreedt als belegger in gesecuritiseerde producten een
beter due diligence onderzoek te doen en inzicht te krijgen
in eigen posities (wat voor de financiële crisis niet altijd het
geval is geweest).
De regels omtrent securitisaties zijn zowel van toepassing
op beleggingsondernemingen als op kredietinstellingen.
Kamerstuk 32.782 nr 7
Minster de Jager: Dan de kapitaaleisen en securitisatie. Er
is onder meer gevraagd naar de scope: wat valt er wel en
niet onder? De hoofdregel is dat iedere investerende instelling, een bank of een beleggingsonderneming, moet vaststellen of de originator van de securitisaties voldoet aan de

© R.E. Batten januari 2020

retentie-eisen. Het is wat technisch, maar dat mag en moet
soms in een wetgevingsoverleg. Hiertoe moeten de instellingen, de kopers van de originator, een due diligence uitvoeren. Zowel het retentiepercentage als het risicoprofiel
van securitisatie en onderliggende activa passeert de revue. Dat moet doorlopend plaatsvinden. Voor instellingen
en toezichthouders zijn door de EBA Europese guidelines
opgesteld. De nationale banktoezichthouder moet erop
toezien dat dit goed gebeurt. Instellingen moeten rapporteren indien zij de due-diligence-eisen overtreden. Zij krijgen
straf in de vorm van verhoging van het aan te houden kapitaal als zij niet voldoende informatie kunnen geven. Zowel
de banken in Europa die onder CRD vallen, als de banken
die buiten Europa beleggen in securitisaties van Europese
banken, zijn verplicht om zo'n soort due diligence uit te voeren op securitisatieposities. Daarmee is indirect aan Amerikaanse banken verzocht om dit te doen.
Is die 5%-retentie-eis, datgene wat bij de originator moet
achterblijven aan risico, niet aan de lage kant? Op lager regelgevingsniveau is een aantal manieren uitgewerkt om het
economisch belang te preciseren. Tijdens de onderhandelingen hebben wij aangegeven dat de hoogte van de retentie-eis an sich niet per se meer prudentie met zich brengt.
De verplichting voor een due diligence is een betere prikkel
voor banken om een deel van de tranche aan te houden.
Securitisaties zijn voor banken een belangrijk fundinginstrument. 5% op dit soort pakketten is zeker substantieel.
Er is echt een prikkel. Maar het is ook belangrijk om ook bij
de koper een prikkel neer te leggen. […]
Mevrouw Blanksma sprak over de 5%-eis, ondertoezichtgestelden en niet-ondertoezichtgestelden. CRD II is een
eerste belangrijke stap in het aan banden leggen van de
securisatiemarkt. Met CRD II regelen wij dat alleen de instellingen die onder toezicht staan onder de retentieregels
vallen, zoals originators als beleggingsondernemingen.
Daarbij geldt dat banken en beleggingsondernemingen ondertoezichtgestelden zijn. Wij zijn echter ook bezig met andere partijen, zoals hedge funds en dergelijke. Er vinden
ook andere gesprekken plaats. Wij hebben daar oog voor
en komen in Europa ook met nadere regelgeving daarover.
Dit is een eerste belangrijke stap om het bij ondertoezichtgestelden goed te regelen. Er is verder een groot blok,
waaronder shadow banking en dergelijke, waarvoor wij op
dit moment werk verrichten, zowel mondiaal als in Europa.
Binnen het kader van shadow banking kijken wij naar wat
wij verder aan het licht moeten brengen vanuit dat regime.
Wij kijken daarnaar. In de technische briefing kunnen daarover vragen worden gesteld door mevrouw Blanksma.
Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA): Ik schrik hiervan. Het venijn zit hem in de staart. Als een groot deel van
de ondernemingen niet hieronder valt dan is het risico van
securitisatie echt niet weg. Ik hecht eraan om dat nu hier te
zeggen. Ik vind het onvoldoende om hierover een keer te
spreken; de Nederlandse regering zou het zwaar moeten
inbrengen in de Europese discussies. Er moet uiteindelijk
echt een einde aan worden gemaakt. Het moet op de politieke agenda komen te staan dat zaken ook goed geregeld
worden voor hedge fund en shadow banking.
Minister De Jager: Dat staat het; wij zijn er heel druk mee
bezig. Overigens is er een belangrijke reden voor. Banken
hebben namelijk een heel ander beschermingskarakter.
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Hedge funds hebben helemaal niet die bescherming. Ze
spelen op de consumentenmarkt ook een heel andere rol,
een minder bedreigende rol voor consumenten, dan bijvoorbeeld een bank waar je je spaarcentjes vertrouwd
moet neerleggen. Maar ook voor de buitentoezichtgestelden hebben wij veel oog. Daarmee zijn wij ook druk bezig,
hoewel dat natuurlijk in een ander regime is. Er is echter al
een heel belangrijke stap voorwaarts gezet door het op deze manier met CRD II voor de ondertoezichtgestelden te
regelen.
Kamerstuk 32.787 nr 3
CRD III
Deze richtlijn wijzigt de herziene richtlijn banken ten aanzien van een drietal onderwerpen.
In de eerste plaats zijn in de richtlijn aanvullende regels
opgenomen ten aanzien van kapitaaleisen voor de handelsportefeuille, opdat geen ongerechtvaardigde verschillen
blijven bestaan tussen de handelsportefeuille en de niethandelsportefeuille waardoor in het verleden arbitragemogelijkheden bestonden en voor in de handelsportefeuille
bestaande risico’s niet op prudente wijze afdoende kapitaal
werd aangehouden. De nieuwe regels met betrekking tot
de handelsportefeuille worden opgenomen in de toezichthouderregels van DNB.
Voorts stelt de richtlijn posities ten aanzien van hersecuritisaties gelijk aan posities ten aanzien van securitisaties en wordt expliciet gemaakt dat de zorgvuldigheid die
de herziene richtlijn banken voorschrijft voor beleggingen in
securitisaties ook geldt voor beleggingen in hersecuritisaties in alle mogelijke verschijningsvormen. Ook
deze regels worden opgenomen in de toezichthouderregels
van DNB.
Bovendien introduceert CRD III, in het kader van het prudentieel toezicht, regels voor het beloningsbeleid van banken en beleggingsondernemingen, die ertoe strekken het
beloningsbeleid zodanig in te richten dat persoonlijke doelstellingen van de betreffende werknemers beter afgestemd
zijn op de langetermijnbelangen van de betrokken beleggingsonderneming of kredietinstelling. Behalve bepalingen
die de inrichting van een dergelijk beloningsbeleid vormgeven bevat CRD III ook aanvullende bevoegdheden voor de
prudentiële toezichthouders in verband met de naleving
van de beloningsregels door banken en beleggingsondernemingen. De inhoudelijke beloningsregels zijn verwerkt in
het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en daarop gebaseerde toezichthouderregels van DNB. De wijziging van de
Wft die in dit wetsvoorstel is opgenomen houdt verband
met de handhavingsbevoegdheden van DNB met betrekking tot deze beloningsregels.
Kamerstuk 32.787 nr 6
Alvorens in te gaan op de specifieke onderdelen van de
richtlijnen, geef ik een korte toelichting op de procedure
omtrent de totstandkoming van de besluitvorming in Bazel
alsmede de totstandkoming van regelgeving in Europa. De
besluitvorming die in het Bazels Comité (BCBS) tot stand
komt heeft geen directe werking. De bepalingen die in Bazel tot stand komen moeten daarom worden omgezet in
Europese regelgeving. In geval van een Europese richtlijn
moeten de bepalingen worden omgezet in nationale wet-
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en regelgeving. Bepalingen die worden vastgelegd in een
Europese verordening hebben rechtstreekse werking.
De Bazel 2 afspraken werden in CRD I vastgelegd. Op enkele kleine punten was CRD I niet gelijk aan Bazel 2. Met
de invoering van CRD II komt de CRD-richtlijn in lijn met
Bazel 2. CRD II volgt echter niet direct uit Bazel 2.
De aanpassingen leidende tot CRD II volgen uit afspraken
van het Bazels Comité. CRD II en III zijn door de Europese
Commissie geïntroduceerd tijdens de crisis terwijl het Bazel
3 pakket nog in de maak was, en bevatten geen generiek
hogere kapitaaleisen. CRD II introduceert een speciaal kapitaalsregime voor grote posten (hogere risicogewichten),
betere afspraken tussen home en host toezichthouders (inclusief de introductie van colleges van toezichthouders), retentie-eisen voor securitisaties en hybride instrumenten.
CRD III volgt deze aanpak met strengere eisen voor het
handelsboek (risicogewichten), hogere risicogewichten
voor hersecuritisaties en een pakket maatregelen met betrekking tot het beloningsbeleid. CRD IV implementeert de
Bazel 3 afspraken in Europese wetgeving.
Bazel 3 is aanzienlijk strenger dan Bazel 2. De belangrijkste reden is dat meer en beter kapitaal aangehouden moet
worden (dat gaat verder dan het aanscherpen van risicogewichten voor specifieke instrumenten in CRD II en III).
Daarnaast introduceert Bazel 3 additionele kapitaalbuffers
(capital conservation buffer en countercyclischr buffer) en
verplichtingen ten opzichte van liquiditeit- en maximaal
vreemd vermogen («leverage») niveaus. De tabel hieronder vergelijkt de kapitaalniveaus onder Bazel 2 (die gehanteerd werden in CRD I–III), en Bazel 3 (die ingevoerd worden door CRD IV).
Kapitaaleisen
tier 1
waarvan core tier 1
tier 1 + tier 2
waarvan tier 2
capital conservation
buffer

Bazel 2
4%
2%
8%
4%
–

countercyclical buffer

–

totale kapitaaleis

8%

Bazel 3
6%
4,5%
8%
2%
2,5% core
tier 1 kapitaal
max. 2,5%
core tier 1
kapitaal
10,5% 13%

Bazel 3 stelt een minimum leverage ratio van 3 procent Tier
1 kapitaal voor. Het percentage van de leverage ratio is niet
vergelijkbaar met bovenstaande tabel. Beide percentages
zijn gebaseerd op een andere berekeningswijze. Dit zal
vanaf 2013 als een additionele toezichthouderinstrument
onder Pilaar II geïntroduceerd worden, en na een testperiode in 2018 als Pilaar I instrument (afhankelijk van de resultaten van de impact studie). De financiële ondernemingen zijn niet alleen verplicht om de ratio te rapporteren,
maar ook uit te leggen waarom ze er niet aan voldoen.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de CDA-fractie vragen of de regering kan bevestigen dat door de aanvullende eisen die worden gesteld
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voor de kapitaaleisen voor handelsportefeuilles geen onderscheid meer bestaat tussen de kapitaaleisen voor handelsportefeuilles en niet-handelsportefeuilles. De leden van
de SP-fractie vragen voorts waar de aanvullende regels uit
bestaan en of de regering de genoemde arbitragemogelijkheid kan toelichten.
Het onderscheid tussen de behandeling van de handelsportefeuille en de niet-handelsportefeuille is door CRD III
niet geheel verdwenen. De CRD III bevat een (langverwachte) aanpassing van de behandeling van de handelsportefeuille. Deze aanpassing betreft een aanscherping van
de solvabiliteitseisen voor posities in de handelsportefeuille. De aanscherping is met name relevant voor ondernemingen met een omvangrijke handelsportefeuille, maar
zelfs de grootste Nederlandse banken hebben, in internationaal perspectief, een relatief kleine handelsportefeuille.
Door de aanscherping wordt echter wel de relatieve omvang van de solvabiliteitseis van de handelsportefeuille in
verhouding tot de solvabiliteitseis voor het bankenboek (de
niet-handelsportefeuille) opwaarts gecorrigeerd. Hierdoor
worden de arbitragemogelijkheden tussen beide boeken
verminderd. Deze arbitragemogelijkheden hielden onder
andere in dat banken bepaalde posities of transacties konden omboeken van de handelsportefeuille naar de niethandelsportefeuille of omgekeerd, wanneer de gevolgen
van die posities voor de kapitaaleisen van de bank in de
ene portefeuille gunstiger uitwerkten dan in de andere. De
arbitragemogelijkheden tussen beide portefeuilles die
voortkwamen uit de toezichtregels zijn hiermee aanzienlijk
beperkt. Vanwege een verschillende behandeling van beide portefeuilles in de boekhoudregels blijven echter enige
arbitragemogelijkheden tussen de portefeuilles bestaan.
Kamerstuk 32.787 nr 3
4. Definitie consoliderende toezichthouder
De richtlijn introduceert door een toevoeging aan artikel 4
van de herziene richtlijn banken een definitie voor “consoliderende toezichthouder”. Een “consoliderende toezichthouder” is de bevoegde autoriteit die belast is met het toezicht
op
geconsolideerde
basis
op
EUmoederkredietinstellingen en kredietinstellingen die onder
de zeggenschap staan van een financiële EUmoederholding. Deze definitie behoeft echter geen implementatie in de Wft, aangezien de artikelen die betrekking
hebben op geconsolideerd toezicht reeds bepalen wat er
onder toezicht op geconsolideerde basis wordt verstaan.
Ter illustratie kan worden verwezen naar artikel 3:275 van
de Wft. In het eerste lid van dit artikel is bepaald: “De Nederlandsche Bank houdt toezicht op geconsolideerde basis
als bedoeld in artikel 3:279 op Nederlandse moederbeleggingsondernemingen, Nederlandse moederkredietinstellingen, Nederlandse EU-moederbeleggingsondernemingen
en Nederlandse EU-moederkredietinstellingen.” Dit sluit
aan bij de definitie van consoliderende toezichthouder zoals deze in de richtlijn is opgenomen.
5. Gevolgen voor het bedrijfsleven
In deze paragraaf wordt ingegaan op de administratieve
lasten en de inhoudelijke nalevingskosten voor het bedrijfsleven als gevolg van de implementatie van de richtlijn in dit
wetsvoorstel. Onder administratieve lasten worden ver-
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staan de kosten die een onderneming moet maken om te
voldoen aan informatieverplichtingen die zich richten tot de
overheid. Het betreft verplichtingen tot het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren, rapporteren en ter beschikking stellen van informatie om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid voortvloeiend uit wet- en
regelgeving. De inhoudelijke nalevingskosten bestaan uit
de kosten voor ondernemingen om te kunnen voldoen aan
informatieverplichtingen ten aanzien van derden.
De bepalingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen richten zich niet tot de ondertoezicht staande beleggingsondernemingen en kredietinstellingen maar alleen tot de toezichthouder (DNB). Daarom veroorzaakt dit wetsvoorstel
geen nalevingskosten voor financiële ondernemingen. Dit
betekent echter niet dat de implementatie van de richtlijn in
het geheel nalevingskosten met zich brengt; enkele onderdelen van de richtlijn die door middel van wijzigingen in lagere regelgeving worden geïmplementeerd (zoals het aangescherpte grote posten en securitisatie regime, die hun
plaats vinden in het Besluit prudentiële regels Wft en in de
relevante toezichthouderregels) zullen wel leiden tot administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten voor instellingen. Op de nalevingskosten als gevolg van de implementatie van de richtlijn op het niveau van lagere regelgeving wordt nader ingegaan in de toelichting bij de betreffende wijziging van die lagere regelgeving.
De berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is
gezamenlijk met de consultatiedocumenten aangeboden
aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten
(Actal). Actal heeft op basis van de selectiecriteria die worden gehanteerd voor het al dan niet uitbrengen van advies
besloten om over de nalevingskosten in het kader van dit
wetsvoorstel geen advies uit te brengen.
6. Marktconsultaties
Het wetsvoorstel is in nauw overleg met DNB voorbereid.
DNB is in een vroegtijdig stadium betrokken bij de conceptteksten.
Dit wetsvoorstel is ter consultatie aan belanghebbenden
verstuurd en op de website van het Ministerie van Financien geplaatst. Van de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) en DNB zijn opmerkingen ontvangen. De geconsulteerde partijen hebben in hun reacties suggesties tot verbetering gedaan. Waar mogelijk zijn deze overgenomen of is
de memorie van toelichting ten aanzien van deze punten
verhelderd.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de SP-fractie vragen waarom DNB, die nauw
betrokken is geweest bij de totstandkoming van het wetsvoorstel, ook heeft gereageerd op de consultatie.
Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten is het goed gebruik dat de
toezichthouders (DNB en de Autoriteit Financiële Markten)
in een vroegtijdig stadium worden betrokken. Het is van essentieel belang dat de wet- en regelgeving die tot stand
komt uitvoerbaar en handhaafbaar is. De toezichthouders
vervullen een belangrijke rol bij de vaststelling of wet- en
regelgeving aan deze eisen voldoet. Bij de totstandkoming
van het onderhavige wetsvoorstel alsmede het onderliggende besluit is DNB dan ook intensief betrokken geweest.
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Deze betrokkenhied sluit echter niet uit dat DNB kan reageren op de consultatie van het wetsvoorstel. De opmerkingen die DNB heeft gemaakt zijn hoofdzakelijk redactioneel
van aard. Daarnaast heeft DNB verzocht om een toezichtinstrumentarium voor toezicht op liquiditeit dat vergelijkbaar
is met het toezichtinstrumentarium voor het toezicht op kapitaal en risico’s.
Kamerstuk 32.787 nr 6
De leden van de SP-fractie willen verder graag weten welke opmerkingen en suggesties door de NVB zijn gedaan.
De NVB heeft geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt
maar slechts de wens uitgesproken dat de bepalingen uit
CRD III (implementatie van richtlijn 2010/76/EU) tijdig worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De
verwachting is dat CRD III tijdig zal worden geïmplementeerd. Een belangrijk deel van de richtlijn is reeds geïmplementeerd en in werking getreden. Dit betreft de beloningsbepalingen uit richtlijn CRD III. Deze bepalingen zijn
geïmplementeerd in het Besluit beheerst beloningsbeleid
Wft. Deze bepalingen zijn op 1 januari 2011 tijdig in werking getreden. Het merendeel van de overige bepalingen
van deze richtlijn dienen per 31 december 2011 in werking
te treden. Deze bepalingen zijn meegenomen in de wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft 2011 ter implementatie van CRD II. De verwachting is dat dit besluit (samen met het voorliggende wetsvoorstel) per 31 december
2011 in werking zal treden. Hiermee is CRD III volledig en
tijdig geïmplementeerd.
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Implementatiewet richtlijn elektronisch geld kamerstuk 32 826 nr 3
Algemeen deel
Algemeen
Dit wetsvoorstel bevat de implementatie van Richtlijn
2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie 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
(PbEU L 267) (verder te noemen: richtlijn 2009/110/EG,
ook wel herziene elektronischgeldrichtlijn).
Aanpassingen op hoofdlijnen
Richtlijn 2009/110/EG vervangt de oude elektronischgeldrichtlijn, richtlijn 2000/46/EG. Uit de evaluatie van de oude
elektronischgeldrichtlijn kwamen enkele punten naar voren
die er debet aan zijn geweest dat de elektronischgeldmarkt
zich minder goed ontwikkeld heeft dan aanvankelijk werd
verondersteld en die bovendien technologische innovatie
hebben gehinderd. Met de aanvaarding van de richtlijn betaaldiensten (Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, PbEU L 319), waarin
gestreefd wordt naar een interne markt voor betalingsverkeer, werd de tijd daarom ook rijp geacht voor een herziening van de elektronischgeldrichtlijn.
Een belangrijke aanpassing betreft de prudentiële regeling
voor elektronischgeldinstellingen. De Europese wetgever is
na de evaluatie van de oude elektronischgeldrichtlijn van
mening dat de prudentiële vereisten zoals deze golden te
ver gingen in vergelijking met het risico dat aan de activiteit,
uitgifte van elektronisch geld, is verbonden. Streven was
om de prudentiële regeling zodanig aan te passen, dat het
voor nieuwkomers aantrekkelijk is om de elektronischgeldmarkt te betreden. Tegelijkertijd moeten de elektronischgelddiensten voor consumenten wel veilig zijn, terwijl toch
ook innovatie een kans moet krijgen. Concreet is de prudentiële regeling zoveel mogelijk in lijn gebracht met de
prudentiële regeling voor betaalinstellingen. Een elektronischgeldinstelling is dan ook niet langer opgenomen in de
Europese definitie van «kredietinstelling». Aangepast in de
nieuwe elektronischgeldrichtlijn zijn de bepalingen over
startkapitaal en eigen vermogen. Verder krijgen elektronischgeldinstellingen ook de mogelijkheid om naast de uitgifte van elektronisch geld nog andere bedrijfsactiviteiten te
ontplooien. Wel zijn elektronischgeldinstellingen dan verplicht om het bedrag dat in hun beheer is als tegenwaarde
voor het uitgegeven elektronisch geld apart te administreren van de geldmiddelen die worden gebruikt voor andere
bedrijfsactiviteiten. Er worden aan elektronischgeldinstellingen, net als aan betaalinstellingen, geen liquiditeitseisen
meer gesteld. De voorwaarden waaronder een elekronischgeldinstelling een ontheffing kan krijgen zijn ook aangepast. Deze stemmen voortaan grotendeels overeen met
de voorwaarden waaraan betaalinstellingen moeten voldoen om een ontheffing te krijgen. Uiteindelijk is het streven van de Europese Commissie om op langere termijn de
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betaalinstelling en de elektronischgeldinstelling te integreren tot één instelling.
Verder is zowel de definitie van elektronisch geld als het
toepassingsbereik van de richtlijn elektronisch geld verduidelijkt. De definitie van elektronisch geld is in de herziene
elektronischgeldrichtlijn technisch neutraal; zowel geld op
een plastic kaart als elektronisch geld dat is opgeslagen op
een centrale server kan binnen de reikwijdte van de definitie vallen. Gelden die uitgegeven zijn door een elektronischgeldinstelling worden niet aangemerkt als een deposito en vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
Het uitgeven van elektronisch geld mag niet plaatsvinden
via agenten. Wel kunnen agenten van een elektronischgeldinstelling betaaldiensten verrichten. Hoofdregel is dat
een elektronischgeldinstelling die gevestigd is in een nietlidstaat, in Nederland alleen elektronisch geld kan uitgeven
via een dochtermaatschappij die gevestigd is in een EUlidstaat en daar een vergunning heeft verkregen om elektronisch geld te kunnen uitgeven. Hetzelfde geldt voor door
een elektronischgeldinstelling verleende betaaldiensten.
Daarmee komen elektronischgeldinstellingen in een met
betaaldienstverleners vergelijkbare positie. Betaaldienstverleners die in een niet-lidstaat gevestigd zijn, kunnen uitsluitend betaaldiensten verlenen in een lidstaat via een dochter
die gevestigd is in een lidstaat en daar ook een vergunning
heeft verkregen om betaaldiensten te kunnen verlenen. Tot
slot zijn de drempelbedragen waarbij identificatie in het kader van de antiwitwasregeling nodig is, verhoogd en meer
in lijn gebracht met de bedragen die gelden voor het van
toepassing zijn van een vereenvoudigde administratieve
procedure.
Kamerstuk 32.826 nr 6
De leden van de PvdA-fractie en de CDA-fractie vragen of
de regering een overzicht kan geven van de belangrijkste
elektronischgeldinstellingen en de grootte van deze instellingen. Ook de leden van de PVV-fractie vernemen graag
het antwoord op de laatste vraag. De leden van de CDAfractie vragen hoeveel kleine respectievelijk grote elektronischgeldinstellingen er in Nederland gevestigd zijn.
Er zijn in Nederland onder de vigerende wetgeving twee
vergunningen aan elektronischgeldinstellingen verstrekt;
aan InterEgi en aan Feet (zie ook het register op de website van de Nederlandsche Bank (DNB). 214 InterEgi levert
een zogenoemde prepaid Chipknip en Feet geeft elektronisch geld uit in opdracht van derden, voornamelijk in de
vorm van cadeaukaarten. Daarnaast is er bij DNB een klein
aantal instellingen bekend waarop de huidige regelgeving
in de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet van toepassing is omdat deze instellingen in artikel 1:5 van de Wft zijn
uitgezonderd van deze wet. Niet uitgesloten kan worden
dat er meer uitgezonderde instellingen zijn dan de thans bij
DNB bekende groep, doch deze hebben zich dan niet bij
DNB gemeld. DNB heeft de indruk, dat er mogelijk tiental214
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len partijen zijn in Nederland die elektronisch geld uitgeven,
maar die niet als elektronischgeldinstelling in de zin van de
Wft aangemerkt moeten worden omdat het door hen uitgegeven elektronisch geld alleen door henzelf en niet door
anderen wordt geaccepteerd. Uit de impactanalyse die de
Europese Commissie publiceerde bij dit richtlijnvoorstel
blijkt dat de Europese geldmarkt in juli 2007 naar schatting
ongeveer 1 miljard euro aan uitstaand elektronisch geld
omvatte, tegenover 658 miljard euro aan contant geld.
De leden van de PVV-fractie vragen wat de aanvankelijke
veronderstelling was ten aanzien van de ontwikkeling van
de elektronischgeldmarkt en in hoeverre en waarom de
werkelijke ontwikkeling daarbij is achtergebleven. De leden
van de CDA-fractie vragen of de regering kan toelichten op
welke manier de richtlijn bijdraagt aan de ontwikkeling van
de markt voor elektronisch geld en op welke manier deze
innovatie stimuleert.
Aan de veronderstelling waarnaar de leden van de PVVfractie vragen, wordt door de Europese Commissie gerefereerd in de evaluatie215 van de oorspronkelijke richtlijn elektronisch geld (2000/46/EG). In kwantitatieve zin wordt daarin niet gesproken over een doel van de oorspronkelijke
richtlijn. Een van de conclusies van die evaluatie is wel dat
de elektronischgeldmarkt lang niet haar volledige potentieel
benut en dat daarmee het belangrijkste doel van de oorspronkelijke richtlijn niet is behaald. De evaluatie concludeert dat de redenen hiervoor een onduidelijke definitie van
elektronisch geld en reikwijdte van de richtlijn zijn, en een
niet-passend toezichtkader voor elektronischgeldinstellingen in die richtlijn. Hierdoor heeft die richtlijn innovatie niet
gefaciliteerd maar veeleer belemmerd. Een van de voorbeelden in de evaluatie betreft de papieren maaltijdvouchers die door Accor worden uitgegeven en die in sommige
lidstaten door werkgevers aan hun werknemers worden
verstrekt. Dergelijke vouchers worden door Accor ook in
Azië en Latijns-Amerika uitgegeven, en in die regio’s gebeurt dat al geruime tijd in de vorm van elektronisch geld.
Door juridische onduidelijkheden die het gevolg waren van
de oorspronkelijke richtlijn, heeft Accor tot nu toe afgezien
van het uitbrengen van elektronischgeld-maaltijdvouchers
in de EU.
In de herziene elektronischgeldrichtlijn zijn de problemen
rondom de definities en de reikwijdte van de richtlijn geadresseerd. Uit genoemde evaluatie bleek dat de prudentiele vereisten aan een elektronischgeldinstelling te zwaar
zijn voor de activiteiten die zij uitvoert: een elektronischgeldinstelling kwalificeert onder de huidige regelgeving als
een kredietinstelling en is daarom onderworpen aan een
toezichtskader dat meer aansluit bij dat van een bank dan
bij dat van een – méér met een elektronischgeldinstelling
vergelijkbare – betaalinstelling. Om die reden is in de herziene elektronischgeldrichtlijn een nieuw prudentieel kader
opgesteld voor elektronischgeldinstellingen, dat zeer vergelijkbaar is met het kader voor betaalinstellingen (die betaaldiensten verlenen). Er is een (in vergelijking met een bank)
215
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relatief klein minimumbedrag aan eigen vermogen nodig.
Ook is het solvabiliteitskader vereenvoudigd. Tot slot is in
plaats van liquiditeitseisen een regeling geïntroduceerd
voor het veiligstellen van gelden. Deze aanpassingen zorgen voor een duidelijk en proportioneel toezichtskader,
waardoor verwacht mag worden dat de innovatie die onder
de huidige regelgeving veelal uitbleef, met de nieuwe regels alsnog kan plaatsvinden.
Tevens informeren de leden van de PVV-fractie naar het
belang van een zich ontwikkelende elektronischgeldmarkt.
Ook vragen zij of onderzoek is verricht onder de bevolking
naar de wenselijkheid van elektronisch geld.
De elektronischgeldmarkt is een onlosmakelijk onderdeel
van de interne (Europese) markt voor financiële diensten,
en in het bijzonder betalingen. De richtlijn betaaldiensten216
was nodig in verband met de totstandkoming van een geharmoniseerde interne markt voor betalingen – Single Euro
Payments Area, SEPA. Voor het gedeelte van die markt
dat elektronisch geld betreft, bestond al een separate richtlijn en om praktische redenen is bij de totstandkoming van
de richtlijn betaaldiensten besloten om op dat moment nog
niet tot integratie van die twee richtlijnen over te gaan. De
Commissie heeft aangekondigd die integratie wellicht binnen enkele jaren alsnog te willen uitvoeren. De onderhavige herziene elektronischgeldrichtlijn voorziet in herziening
van het stelsel van prudentieel toezicht op elektronischgeldinstellingen en op het in overeenstemming brengen
van dat stelsel met het bij de richtlijn betaaldiensten ingevoerde stelsel voor de uitoefening van het prudentieel toezicht op betaalinstellingen. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer keuzemogelijkheden voor consumenten. Een
voorbeeld van een innovatie die in de komende jaren wellicht het grote publiek kan bereiken, is contactloos betalen,
bijvoorbeeld via een chip in de mobiele telefoon.
De regering heeft geen onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van meer gebruik van elektronisch geld door de
consument. De consument bepaalt zelf, in overleg met zijn
wederpartij, welke betaalmethode hij wil gebruiken en
dankzij de marktinnovaties op het terrein van betalingen
heeft hij ook effectief een keuze. De overheid schept
slechts het kader waarbinnen innovaties kunnen plaatsvinden, opdat de financiële stabiliteit en consumentenbescherming gewaarborgd blijven.
De leden van de PvdA- en CDA-fracties vragen of er met
de herziene richtlijn sprake is van een stabiele markt die
veilig is voor de consument. De leden van de PvdA-fractie
vragen hoeveel aan veiligheid wordt ingeboet en op welke
manier de afweging is gemaakt tussen het aantrekkelijker
maken voor nieuwkomers van de prudentiële vereisten
enerzijds en de consumentenbescherming anderzijds. De
leden van de CDA-fractie vragen de regering inzicht te geven in de reden waarom er geen liquiditeitseisen worden
gesteld aan instellingen voor elektronisch geld. Deze leden
maken zich zorgen over de aanpassing van het op elektronischgeldinstellingen van toepassing zijnde prudentiële regime.
216
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Een van de grootste aanpassingen die met de herziene
elektronischgeldrichtlijn worden doorgevoerd, betreft het
prudentiële kader voor elektronischgeldinstellingen dat in
overeenstemming met het prudentiële kader voor betaalinstellingen wordt gebracht. Met de keuze voor een ander
toezichtkader is beoogd zowel de consumentenbescherming op een hoog niveau te houden als de vereisten aan
een elektronischgeldinstelling meer in lijn te brengen met
de risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteit inzake de
uitgifte van elektronisch geld, welke meer vergelijkbaar zijn
met de risico’s waaraan betaalinstellingen in de uitoefening
van hun bedrijf onderhevig zijn dan met die van banken.
De aanpassing van het toezichtkader voor elektronischgeldinstellingen houdt in dat een elektronischgeldinstelling,
net als een betaalinstelling in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, voortaan de ontvangen gelden zal moeten veiligstellen zodat deze op elk moment beschikbaar zijn om terug te betalen, en daarnaast een bedrag aan eigen vermogen moet aanhouden van 350 000 euro in plaats van
het huidige bedrag van 1 miljoen euro. Wat het solvabiliteitraamwerk betreft wordt aangesloten bij het voor betaalinstellingen geldende regime – met aparte solvabiliteitsregels
voor zover het de uitgifte van elektronisch geld betreft –
zodat een elektronischgeldinstelling naast de uitgifte van
elektronisch geld ook de werkzaamheden mag verrichten
die waren voorbehouden aan betaalinstellingen. In vergelijking met het toezichtkader dat onder de oorspronkelijke
richtlijn gold, worden de bedrijfsactiviteiten die betrekking
hebben op de uitgifte van elektronisch geld daarmee zowel
eenvoudiger als veiliger. Vanwege het vereiste dat de ontvangen gelden moeten zijn veiliggesteld, is de elektronischgeldinstelling op elk moment volledig liquide ter zake
van de terugbetaling van die gelden. Om die reden worden
niet langer separate liquiditeitseisen gesteld. Voor elektronischgeldinstellingen zelf betekent dit dat de aard van de
aan hen toegestane werkzaamheden wordt verbreed, hetgeen kan bijdragen aan innovatie.
De leden van de CDA-fractie lezen dat definitie van elektronisch geld is aangepast. Er valt nu ook geld onder dat is
opgeslagen op een centrale server. De leden van de CDAfractie vragen de regering aan te geven waarom elektronisch geld in het geheel niet onder het depositogarantiestelsel valt.
Terecht merken de leden van de CDA-fractie op dat elektronisch geld dat is uitgegeven door een elektronischgeldinstelling niet valt onder het depositogarantiestelsel. Uit de
impact-analyse die door de Europese Commissie voorafgaande aan de herziening van de elektronischgeldrichtlijn
is opgesteld, is gebleken dat zich tot nog toe geen situaties
hebben voorgedaan waarbij consumenten geraakt zijn door
het failliet van een elektronischgeldinstelling. Ook voor de
toekomst lijkt dit een onwaarschijnlijk scenario, mede omdat elektronischgeldinstellingen verplicht zijn om de gelden
die zij hebben ontvangen in ruil voor de uitgifte van elektronisch geld, afgezonderd van ander kapitaal aan te houden.
Kamerstuk 32.826 nr 9 en C
De leden van de SP-fractie vragen of het correct is dat er
momenteel zo’n 10 miljoen euro aan elektronisch geld in
omloop is.
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Het in omloop zijnde elektronisch geld dat is uitgegeven
door vergunninghoudende egi’s bedraagt ongeveer 10 miljoen euro. Daarnaast hebben de banken ook elektronisch
geld uitgegeven (met name via de Chipknip). Per 1 oktober
2011 stond er via de banken een bedrag uit van ongeveer
114 miljoen euro.
Kamerstuk 32 826 nr 3
Lidstaatopties
In richtlijn 2009/110/EG is een aantal lidstaatopties opgenomen. Dit zijn bepalingen waarbij het aan de lidstaten is
om de precieze invulling ervan te kiezen. Op deze punten
kan het regime voor elektronischgeldinstellingen per lidstaat dan ook verschillen. Hier kunnen beleidsmatige overwegingen aan ten grondslag liggen. Voor instellingen die
gebruik wensen te maken van een Europees paspoort kan
het lastig zijn als er in de diverse lidstaten verschillende regels gelden. Dit is een element dat heeft meegewogen bij
de invulling van de lidstaatopties zoals deze in dit voorstel
worden gepresenteerd. Verder is bij de invulling van de lidstaatopties in dit implementatiewetsvoorstel zoveel mogelijk
aangesloten bij de regeling die al geldt voor betaalinstellingen. Omdat beide soorten instellingen zoveel overeenkomsten hebben, is het op termijn zeker denkbaar dat het regime voor betaalinstellingen wordt samengevoegd met het
regime voor elektronischgeldinstellingen, zodat voortaan
nog maar één vergunning hoeft te worden verkregen. Een
oordeel over deze mogelijke ontwikkeling zal naar verwachting deel uitmaken van de evaluatie van beide regimes door
de Europese Commissie in 2012. Tot slot is ook gezocht
naar evenwicht tussen het bieden van voldoende ruimte
voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat enerzijds en afdoende consumentenbescherming anderzijds.
Hierna worden alle lidstaatopties beschreven. De invulling
die Nederland eraan heeft gegeven, wordt kort toegelicht.
Lidstaatoptie 1
In artikel 1, derde lid, van richtlijn 2009/110/EG hebben de
lidstaten de keuze gekregen om aan instellingen als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2006/48/EG (met uitzondering
van de instellingen genoemd in het eerste en tweede
streepje van dat artikel, te weten de centrale banken van
de lidstaten en postcheque- en girodiensten) geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het verbod om elektronisch geld uit te geven. Aangezien er geen postcheque- en
girodiensten bestaan die krachtens nationale wetgeving
gemachtigd zijn om betaaldiensten aan te bieden of elektronisch geld uit te geven, hoeft hieromtrent in dit wetsvoorstel niets bepaald te worden. Verder gaat het in Nederland
om de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, de NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij,
de NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling
en Financiering en de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV.
Deze instellingen zijn geen bank in de zin van de Wet op
het financieel toezicht; op grond van artikel 1:2, eerste lid,
van de Wet op het financieel toezicht vallen deze instellingen al buiten de reikwijdte van het overgrote deel van de
Wet op het financieel toezicht. Het is daarom niet nodig om
een additionele bepaling op te nemen om aan deze lidstaatoptie invulling te geven.
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Lidstaatoptie 2
In artikel 3, derde lid, zesde alinea, van richtlijn
2009/110/EG hebben de lidstaten de mogelijkheid om te
bepalen dat elektronischgeldinstellingen die ook nog andere bedrijfsactiviteiten hebben, geen melding hoeven te maken van het feit dat een persoon een gekwalificeerde deelneming verwerft in deze elektronischgeldinstelling. Ook de
sancties die op het niet melden staan, zouden dan niet van
toepassing hoeven te zijn. De lidstaten kunnen ook bepalen
dat een dergelijke ontheffing verleend kan worden door de
bevoegde autoriteiten. De regering heeft niet van deze optie gebruik gemaakt, omdat dit de suggestie zou kunnen
wekken dat er situaties zouden kunnen bestaan waarin afgezien kan worden van een toets door de toezichthouder.
Lidstaatoptie 3
In artikel 5, vijfde lid, van richtlijn 2009/110/EG, is opgenomen dat de lidstaten ervoor kunnen kiezen om het aan de
bevoegde autoriteiten toe te staan dat deze kunnen verlangen dat de elektronischgeldinstelling voor elektronisch geld
een eigen vermogen aanhoudt dat tot 20 % hoger of tot 20
% lager is dan het bedrag dat berekend is met toepassing
van de gekozen berekeningsmethode. Van deze lidstaatoptie wordt gebruik gemaakt. Uitwerking vindt plaats in het
Besluit prudentiële regels Wft.
Kamerstuk 32.826 nr 6
De leden van de PvdA-fractie vragen waarom ervoor gekozen is om gebruik te maken van de lidstaatoptie dat de toezichthouder aan de elektronischgeldinstelling kan verzoeken om een eigen vermogen aan te houden dat tot 20%
hoger of tot 20% lager is dan datgene dat is berekend met
de gekozen berekeningsmethode. Bijkomende vraag is ook
hoe zich dit verhoudt tot consumentenbescherming. De leden van de CDA-fractie vragen meer in het algemeen een
toelichting op de solvabiliteitseisen die aan elektronischgeldinstellingen worden gesteld.
De wijze waarop de lidstaatoptie is geïmplementeerd waaraan de leden van de PvdA-fractie refereren, komt overeen
met het regime zoals dat van toepassing is op betaalinstellingen.
In het algemeen is overal waar mogelijk, voor elektronischgeldinstellingen zoveel mogelijk hetzelfde regime vastgesteld als voor betaalinstellingen. Dit maakt een eventuele
integratie van de beide groepen van instellingen, welke is
voorzien op langere termijn, eenvoudiger. Door gebruik te
maken van deze lidstaatoptie heeft de toezichthouder, in
casu de Nederlandsche Bank, meer ruimte om, onder meer
afhankelijk van de uitkomsten van evaluatie van risicobeheersingsprocessen, in te spelen op de specifieke situatie
van een onderneming die bij haar onder toezicht staat. Deze bepaling is voor betaalinstellingen al uitgewerkt in artikel
60a van het Besluit prudentiële regels Wft. De bedoeling is
deze bepaling ook van toepassing te verklaren op elektronischgeldinstellingen. Dat de toezichthouder enige flexibiliteit heeft bij het verzoek eigen vermogen aan te houden,
komt ook de consumentenbescherming ten goede.
Kamerstuk 32 826 nr 3
Lidstaatoptie 4
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De lidstaten kunnen besluiten om de voorgeschreven berekeningsmethoden niet toe te passen als de elektronischgeldinstelling valt onder geconsolideerd toezicht op de
moederbank en voldaan is aan de voorwaarden die gesteld
worden in artikel 69 van richtlijn 2006/48/EG. Van deze lidstaatoptie is gebruik gemaakt.
Lidstaatoptie 5
Elektronischgeldinstellingen die geldmiddelen ontvangen
moeten deze veilig stellen met toepassing van artikel 9 van
de richtlijn betaaldiensten (verder te noemen: safeguardingsregeling). Dat geldt ook als een elektronischgeldinstelling nog andere bedrijfsactiviteiten heeft. Het deel van de
geldmiddelen dat is bestemd voor betalingstransacties nu
of in de toekomst moet dan worden veilig gesteld. Het is de
lidstaten toegestaan om voor situaties waarin op voorhand
onduidelijk is welk deel van de geldmiddelen uiteindelijk
bestemd is voor toekomstige betalingstransacties, toe te
staan dat hier een schatting van wordt gemaakt aan de
hand van historische gegevens. Van deze lidstaatoptie is
gebruik gemaakt.
Kamerstuk 32.826 nr 6
De leden van de CDA-fractie hebben twee vragen die betrekking hebben op de zogenoemde «safeguardingsregeling». Dit betreft de regeling op grond waarvan elektronischgeldinstellingen verplicht zijn om gelden die zij ontvangen in ruil voor uitgegeven elektronisch geld of verleende betaaldiensten, veilig te stellen. De leden van de CDAfractie vragen voor welke situaties dit geldt. Tevens vragen
deze leden naar een toelichting op de gemaakte keuzes.
Specifiek vragen deze leden nog naar de achtergrond van
de lidstaatoptie die betrekking heeft op het beperken van
de «safeguardingsregeling» tot bedragen hoger dan 600
euro.
Bij invulling van de zogenoemde «safeguardingsregeling»
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het regime zoals dat
ook geldt voor betaalinstellingen. In de richtlijn betaaldiensten is opgenomen dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat
betaalinstellingen de gelden die zij ontvangen bij het verlenen van betaaldiensten, moeten veiligstellen als deze betaalinstellingen ook nog andere werkzaamheden verrichten
dan het verlenen van betaaldiensten. Het is vervolgens –
door middel van twee opgenomen lidstaatopties – aan de
lidstaten om hier soepeler of minder soepel mee om te
gaan. Lidstaten mogen ervoor kiezen om het veiligstellen
van gelden die ontvangen zijn bij het verlenen van betaaldiensten verplicht te stellen voor alle betaalinstellingen, ongeacht of deze instellingen nog andere werkzaamheden
verrichten of niet. Nederland heeft van deze optie gebruik
gemaakt vanuit een oogpunt van consumentenbescherming. De intentie is om ook van deze optie gebruik te maken waar het gaat om gelden die elektronischgeldinstellingen ontvangen bij het verlenen van betaaldiensten. Daar
staat dan wel tegenover dat die elektronischgeldinstellingen
dan ook betaaldiensten mogen verrichten. Daarnaast kunnen lidstaten ervoor kiezen om instellingen slechts te verplichten om uitsluitend gelden van betaaldienstgebruikers
veilig te stellen die individueel een bedrag van 600 euro te
boven gaan. Van deze laatste lidstaatoptie heeft Nederland
geen gebruik gemaakt, met name omdat dit vanuit een
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oogpunt van consumentenbescherming minder gewenst is.
De gelden moeten dus in alle gevallen worden veiliggesteld.
Kamerstuk 32 826 nr 3
Lidstaatoptie 6
In richtlijn 2009/110/EG is bepaald wat moet worden verstaan onder «veilige activa met een lage risicograad». In
buitengewone omstandigheden en wanneer dit voldoende
gemotiveerd is, mogen de bevoegde autoriteiten bepalen
welke van deze activa niet langer als veilig met een lage risicograad mag worden bestempeld voor de toepassing van
de zogenoemde safeguardingsregeling. Van deze lidstaatoptie wordt gebruik gemaakt. Deze zal worden uitgewerkt
in het Besluit prudentiële regels Wft.
Lidstaatoptie 7
In artikel 7, derde lid, van richtlijn 2009/110/EG is opgenomen dat artikel 9
van de richtlijn betaaldiensten van toepassing is op betaaldiensten die geen verband houden met de uitgifte van elektronisch geld. In het vierde lid van artikel 9 van de richtlijn
betaaldiensten is de optie opgenomen dat de lidstaten de
zogenoemde safeguardingsregeling kunnen beperken tot
betaalrekeningen die individueel een bedrag van 600 euro
te boven gaan. Van deze lidstaatoptie is vanuit een oogpunt van consumentenbescherming geen gebruik gemaakt.
Lidstaatoptie 8
In artikel 7, vierde lid, van richtlijn 2009/110/EG is opgenomen dat de lidstaten zelf mogen kiezen welke van de in artikel 9 van de richtlijn betaaldiensten genoemde methoden
door de elektronischgeldinstellingen moet worden gebruikt
voor de bescherming van de geldmiddelen. De regering zal
deze lidstaatoptie op eenzelfde wijze invullen als voor betaalinstellingen. Uitwerking daarvan vindt plaats in het Besluit prudentiële regels Wft.
Lidstaatoptie 9
De lidstaten kunnen bepalen dat de geheimhoudingsregeling zoals deze geldt voor banken, ook van toepassing is op
elektronischgeldinstellingen. Aan deze lidstaatoptie is al
gevolg gegeven, omdat de geheimhoudingsregeling zoals
deze geldt voor (medewerkers van) banken in afdeling
1.5.1 van de Wet op het financieel toezicht is opgenomen
als algemene regeling.
Lidstaatoptie 10
In artikel 9, eerste lid, eerste alinea van richtlijn
2009/110/EG is opgenomen dat de lidstaten onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing kunnen verlenen
aan kleine elektronischgeldinstellingen. In het onderhavige
wetsvoorstel is in artikel 2:10d een wettelijke basis opgenomen op grond waarvan een vrijstelling voor kleine elektronischgeldinstellingen kan worden vormgegeven in een
ministeriële regeling. Dit is de Vrijstellingsregeling Wft. De
intentie is om van deze lidstaatoptie gebruik te maken. De
vrijgestelde instellingen moeten dan wel aan een paar
voorwaarden blijven voldoen (zie ook de toelichting onder
lidstaatoptie 11 hierna).
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Lidstaatoptie 11
In artikel 9, eerste lid, derde alinea, van richtlijn
2009/110/EG is opgenomen dat de lidstaten de vrijstelling
die verleend kan worden desgewenst kunnen koppelen aan
bijkomende voorwaarden, inhoudende een maximale opslagcapaciteit op het betaalinstrument of de betaalrekening
van de consument waar het elektronisch geld is opgeslagen. De regering stelt voor van deze lidstaatoptie gebruik te
maken. De ratio achter de vrijstelling van instellingen is dat
deze instellingen over het algemeen klein beginnen en dan
nog niet te veel kosten moeten maken. Dat is de reden om
een wat soepeler regime toe te passen op deze kleine instellingen. De Nederlandsche Bank houdt risicogeoriënteerd toezicht op de sector. Dit houdt in de praktijk
in, dat er relatief veel aandacht uit zal gaan naar instellingen waarbij eventuele malversaties een grote impact hebben op de maatschappij of op de financiële stabiliteit in Nederland. Over het algemeen zullen dit niet vaak beginnende
elektronischgeldinstellingen zijn. Om toch het risico voor de
klanten van deze vrijgestelde kleine elektronischgeldinstellingen beperkt te houden, is besloten om wel de zogenoemde regeling voor het veiligstellen van gelden van toepassing te verklaren en tevens de vrijstelling te koppelen
aan een maximumopslagcapaciteit van elektronisch geld.
Wij stellen voor de vrijstelling te koppelen aan een maximumopslagcapaciteit van 150 euro. In een later stadium,
als de vrijgestelde elektronischgeldinstellingen zouden
groeien en hun marktaandeel ook groter wordt, of als ze
per drager een groter bedrag aan elektronisch geld willen
kunnen opslaan, vallen ze buiten de vrijstelling en moet er
een vergunning aangevraagd worden.
Kamerstuk 32.826 nr 6
De leden van de PvdA-fractie vragen een nadere toelichting op de keuze om de maximumopslagcapaciteit van
kaarten die worden uitgegeven door vrijgestelde instellingen te stellen op 150 euro. Ook de leden van de SP-fractie
vragen waar de hoogte van het bedrag van 150 euro door
is ingegeven. De leden van de SP-fractie vragen tevens
wat precies de bezwaren waren tegen een lager bedrag.
De hoogte van het bedrag van de maximumopslagcapaciteit blijft altijd een enigszins arbitraire keuze. Is het bedrag
te laag vastgesteld, dan is het voor elektronischgeldinstellingen maar beperkt mogelijk om, nog vallende binnen de
reikwijdte van de vrijstelling, een bedrijf op te starten. Wordt
het bedrag te hoog vastgesteld, dan gaat dit ten koste van
consumentenbescherming. Gekozen is voor een bedrag
van 150 euro. Dit sluit aan bij het bedrag dat een consument geacht wordt aan eigen risico te dragen bij niettoegestane betalingstransacties in situaties van onder meer
verlies of diefstal van een betaalinstrument (zie artikel 529
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).
Kamerstuk 32 826 nr 3
Lidstaatoptie 12
In artikel 9, vierde lid, van richtlijn 2009/110/EG is opgenomen dat de lidstaten kunnen bepalen dat een elektronischgeldinstelling met een ontheffing uitsluitend bepaalde van
de in artikel 6, eerste lid, van richtlijn 2009/110/EG opgesomde activiteiten mag ontplooien. Het is vooralsnog niet
de bedoeling van deze lidstaatoptie gebruik te maken.
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Lidstaatoptie 13
De lidstaten kunnen bepalen dat een al bestaande instelling voor elektronisch geld automatisch een vergunning
krijgt indien de bevoegde autoriteiten over voldoende bewijs beschikken dat de betreffende instelling voldoet aan de
eisen die gesteld worden aan het startkapitaal en het eigen
vermogen. De regering stelt voor van deze optie gebruik te
maken, daar dit veel administratieve lasten kan besparen
aan bestaande elektronischgeldinstellingen.
Lidstaatoptie 14
In artikel 19, tweede lid, van richtlijn 2009/110/EG is een
wijziging opgenomen van artikel 11, vijfde lid, onder d, van
richtlijn 2005/60/EG. Laatstgenoemd artikel geeft de situaties aan waarin het is toegestaan om geen klantenonderzoekprocedure toe te passen als bedoeld in artikel 8 van
richtlijn 2005/60/EG. Een van deze situaties is het geval
waarin sprake is van een niet-heroplaadbare drager van
elektronisch geld, waarop niet meer dan 250 euro kan worden opgeslagen. Als lidstaatoptie is opgenomen dat de lidstaten ervoor kunnen kiezen om het genoemde bedrag van
250 euro op te hogen naar maximaal 500 euro. De regering
heeft de intentie van deze lidstaatoptie gebruik te maken.
Het zorgt ervoor dat de versoepeling van de eisen die in artikel 7B:521 van het Burgerlijk Wetboek worden gesteld
aan niet-heroplaadbare betaalinstrumenten die voor nationale betaaltransacties worden gebruikt, niet teniet wordt
gedaan door het verplicht moeten uitvoeren van een klantenonderzoekprocedure.
Kamerstuk 32.826 nr 6
De leden van de CDA-fractie vragen naar het nut van een
klantenonderzoekprocedure en de bijdrage van een dergelijke procedure aan betere consumentenbescherming.
De cliëntenonderzoekprocedure is opgenomen in de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een dergelijke procedure houdt onder meer in dat de
cliënt zich moet identificeren. In een aantal situaties of ter
zake van een aantal transacties is het niet nodig een cliënt
te identificeren. Een van deze uitzonderingen betreft de situatie waarin het om een transactie gaat met elektronisch
geld dat is opgeslagen op een niet heroplaadbare drager,
waarop een maximumbedrag is opgeslagen. Voorgesteld
is, met name vanuit een oogpunt van administratieve lastenverlichting, om dit maximumbedrag te stellen op 500 euro.
Kamerstuk 32 826 nr 3
Aanpassingsregelgeving kredietinstelling/bank [verplaatst naar de toelichting op art. 1:1 (red.).]
Implementatietermijn
De herziene elektronischgeldrichtlijn had op 30 april jongstleden geïmplementeerd moeten zijn. Als gevolg van de
samenloop van de nasleep van de kredietcrisis en de beperkte beschikbare wetgevingscapaciteit is de implementatie vertraagd. Een klein deel van de richtlijn, te weten een
aantal bepalingen uit titel III van de herziene elektronischgeldrichtlijn, is inmiddels tijdelijk geïmplementeerd bij algemene maatregel van bestuur. Ook de implementatie van de
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overige artikelen uit deze richtlijn wordt nu met voorrang
opgepakt. Daarmee hopen we tevens tegemoet te komen
aan de Europese Commissie, van wie we inmiddels een ingebrekestelling hebben ontvangen ter zake van het niet tijdig implementeren van de herziene elektronsichgeldrichtlijn.
Consultatie
Consultatie van het wetsvoorstel heeft een aantal reacties
opgeleverd. In die reacties kwam de vraag naar voren of de
lagere regelgeving ook geconsulteerd gaat worden. Inmiddels heeft consultatie van de lagere regelgeving plaatsgevonden. Ook is een vraag gesteld over de toepasselijkheid
van het depositogarantiestelsel. Naar aanleiding van deze
vraag merkt de regering op dat het depositogarantiestelsel
niet van toepassing is op elektronisch geld dat is uitgegeven door een elektronischgeldinstelling. Dat ligt anders
voor geld dat is uitgegeven door een bank. Dit verschil
volgt uit richtlijn 2009/110/EG.
Diverse respondenten hebben gevraagd om de toelichting
op de reikwijdtebepalingen uit te breiden en waar mogelijk
nog meer in overeenstemming te brengen met de overwegingen die in richtlijn 2009/110/EG voorafgaande aan de
artikelen zijn opgenomen. Naar aanleiding van deze opmerkingen is waar mogelijk de toelichting op dit punt aangevuld. Tot op zekere hoogte moet het begrip «beperkte
reeks van goederen en diensten» vanzelfsprekend ook in
de praktijk ingevuld gaan worden.
Gevraagd is ook of het aan natuurlijk personen is toegestaan elektronisch geld uit te geven. Het antwoord daarop
luidt ontkennend. Het verbod op het uitgeven van elektronisch geld is gericht tot iedereen, rechtspersoon of natuurlijk persoon. Uitsluitend rechtspersonen kunnen vervolgens
van de Nederlandsche Bank een vergunning krijgen om het
bedrijf van elektronischgeldinstelling uit te oefenen. In de
vrijstellingsregeling zal ook uitsluitend ten aanzien van
rechtspersonen een vrijstelling worden opgenomen.
Veel opmerkingen zijn gekomen over de regeling die betrekking heeft op het verwerven van deelnemingen in een
elektronischgeldinstelling. Zowel de betaaldienstverlener
als de elektronischgeldinstelling valt niet binnen de reikwijdte van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007
tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de
Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en
2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en
vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector
(PbEU L 247). In de elektronischgeldrichtlijn 2009/110/EG
is een speciale bepaling opgenomen over het verwerven
van deelnemingen in een elektronischgeldinstelling. Deze
regeling is omgezet in nationale wetgeving. In de consultatie is opgemerkt dat het voor de praktijk verzwarend kan
werken dat de Nederlandsche Bank acht weken de tijd
krijgt om bezwaren kenbaar te maken tegen een voorgenomen verwerving of vervreemding van een deelneming.
Deze acht weken komen overeen met de algemeen in het
bestuursrecht geldende beslistermijn. Verder is deze termijn al korter dan de termijn van 60 werkdagen die in voornoemde richtlijn nr. 2007/44/EG is opgenomen waarbinnen
de Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar

250

algemene delen memories van toelichting
zou moeten afgeven. Vooralsnog ziet de regering daarom
af van een aanpassing van de genoemde beslistermijn van
acht weken.
In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om een
vrijstelling in de regelgeving op te nemen voor kleine elektronischgeldinstellingen. Aanvankelijk was het de intentie
van de regering om als vereiste op te nemen dat een vrijgestelde instelling gehouden is om maximaal 50 euro per
drager uit te geven. Naar aanleiding van de consultatie is
dit punt heroverwogen en is besloten dit maximum op te
hogen naar 150 euro. Terecht is in de consultatie opgemerkt dat een dergelijk maximum omzeild kan worden door
per klant meer kaarten te kopen. Toch denkt de regering
dat het opnemen van een dergelijk maximum een functie
heeft. Het is in elk geval duidelijk voor zowel elektronischgeldinstellingen als de toezichthouder, dat wanneer producten worden uitgegeven waarop een hoger bedrag dan
150 euro kan worden opgeslagen, de elektronischgeldinstelling verplicht is om een vergunning aan te vragen.
Naar aanleiding van ontvangen opmerkingen is tevens de
toelichting bij het overgangsrecht verduidelijkt. Tevens is in
het kader van de consultatie gevraagd naar de invulling van
het begrip «nationale betaaltransactie». Dit begrip is verduidelijkt in het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn betaaldiensten. Opgenomen is dat een voorbeeld van
een betalingstransactie die als nationaal kan worden gekwalificeerd een betaling is die wordt gedaan door een Nederlandse betaler aan een Nederlandse begunstigde waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalinstrument dat is
uitgegeven door een Nederlandse betaaldienstverlener.
Een betalingstransactie kan echter ook nog als nationaal
worden beschouwd als zowel de betaler als begunstigde
Nederlands zijn en het betaalinstrument is uitgegeven door
een in Nederland aanwezig bijkantoor van een Franse betaaldienstverlener. Echter, is de begunstigde of betaler bijvoorbeeld Belgisch, dan zal een dergelijke transactie als
grensoverschrijdend worden aangemerkt.217
Tot slot is nog de vraag gekomen of de termijn kan worden
beperkt gedurende welke zogenoemde «slapende rekeningen» door elektronischgeldinstellingen moeten worden
aangehouden. In de optiek van de regering laat de richtlijn
voor deze wens slechts beperkt ruimte. In artikel 11, tweede lid, van richtlijn 2009/110/EG is expliciet opgenomen dat
elektronischgeldinstellingen op verzoek van de houder van
het elektronisch geld het nominale bedrag elk ogenblik
moet terugbetalen. Wordt meer dan een jaar na het einde
van de overeenkomst om terugbetaling verzocht, dan mag
de elektronischgeldinstelling wel redelijke kosten in rekening brengen. In de praktijk kan het zo zijn dat na een aantal jaren deze kosten het nominale bedrag dat wordt aangehouden gaan overschrijden. In dat geval is het niet meer
dan redelijk dat de elektronischgeldinstelling niet langer
gehouden is om het betreffende nominale bedrag nog langer aan te houden.
Administratieve lasten en uitvoeringslasten
Het onderhavige wetsvoorstel brengt enige vereenvoudi217

ging in administratieve procedures voor overheidsinstanties
en voor particulieren. Dat komt voornamelijk omdat aansluiting is gezocht bij de regeling die van toepassing is op betaalinstellingen. Voor instellingen die momenteel zijn vrijgesteld is de overgang naar de nieuwe regeling een verzwaring van de last in de situatie waarin zij niet langer onder de
nieuw geformuleerde vrijstellingsregeling kunnen vallen en
dus een vergunning moeten aanvragen. Verder brengt de
in de herziene richtlijn opgenomen regeling voor terugbetaling van elektronisch geld een verzwaring van administratieve lasten met zich ten opzichte van de oude richtlijn,
waarin dit onderwerp niet zo gedetailleerd geregeld was. In
de nieuwe regeling is bepaald dat dergelijke gelden moeten
worden aangehouden en door de uitgever van het elektronisch geld niet kunnen worden aangewend voor andere
doeleinden, ook niet op langere termijn.
De aangepaste prudentiële regeling zorgt daarentegen
weer voor verlichting van de administratieve lasten, omdat
minder startkapitaal en lopend kapitaal hoeft te worden
aangehouden. Bij de implementatie van de richtlijn is er
verder op gelet om zoveel mogelijk een vanuit administratieve lasten-oogpunt gunstige implementatie te kiezen. Zo
moet de elektronischgeldinstelling wel eigener beweging
jaarcijfers aan de Nederlandsche Bank renseigneren, maar
is ervoor gekozen om daarbij niet de verplichting op te leggen om de jaarcijfers die tussentijds verstrekt worden, ook
te laten voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, af te geven door een accountant.
Verder is gebruik gemaakt van de lidstaatoptie om het aan
de toezichthouder toe te staan om automatisch een vergunning af te geven aan een al bestaande elektronischgeldinstelling indien de toezichthouder weet dat deze instelling ook aan de nieuwe voorwaarden die in richtlijn
2009/110/EG worden gesteld, voldoet.
Ook is ervoor gekozen om gebruik te maken van de lidstaatoptie om een vrijstellingenregime te handhaven voor
kleine elektronischgeldinstellingen. Dit heeft voor deze instellingen een positief effect op de administratieve lasten,
omdat er bijvoorbeeld geen verplichting geldt met betrekking tot het aanhouden van startkapitaal of lopend kapitaal.
Budgettaire paragraaf
Door de versoepeling van het prudentiële regime is de verwachting dat de Nederlandsche Bank in beginsel minder
tijd en geld kwijt is aan het toezicht op elektronischgeldinstellingen.
De Autoriteit Financiële Markten zal op de regeling voor terugbetaling van elektronisch geld toezicht gaan houden. De
verwachting is vooralsnog niet dat het aantal elektronischgeldinstellingen in Nederland door de herziene richtlijn
sterk zal gaan toenemen. Daardoor blijft de markt vrij overzichtelijk, ook voor de toezichthouders, en is het niet de
verwachting van de regering dat er een grote toename of
afname in toezichts- of handhavingskosten zal plaatsvinden.

Artikelsgewijze toelichting op art. 7B:521 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals deze toelichting is opgenomen in Kamerstuk
31.892, nr. 3, p. 35.
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Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen kamerstuk 33.059 nr. 03
ALGEMEEN DEEL
1. INLEIDING
§ 1.1 Algemeen
De financiële crisis en de turbulente ontwikkelingen van de
afgelopen jaren hebben het besef doen groeien dat de instrumenten die de overheid ten dienste staan om problemen in de financiële sector het hoofd te bieden, in een aantal gevallen tekortschieten. In het wettelijke instrumentarium ligt het accent op preventie: het tijdig proberen bij te
sturen om te voorkomen dat een financiële onderneming in
problemen geraakt. Te denken valt in dat verband onder
meer aan de bevoegdheid om een aanwijzing te geven of
om een zogeheten stille curator te benoemen. Op het moment echter dat een financiële onderneming in problemen
is geraakt, bieden instrumenten als het geven van een
aanwijzing weinig soelaas meer. Het instrumentarium van
de Wet op het financieel toezicht is vanaf dat moment
vooral gericht op een aanstaand faillissement van de betrokken onderneming, met alle maatschappelijke kosten
van dien.
Mogelijkheden voor de overheid om in dat stadium actief
aan te sturen op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van
ondernemingen of op een andere uitkomst met minder
maatschappelijke kosten dan een faillissement ontbreken
goeddeels. Een andere tekortkoming van het huidige wettelijke instrumentarium is dat de focus daarvan ligt op de individuele onderneming en de belangen van de individuele
betrokkenen bij die onderneming. Deze focus op individuele belangen miskent dat ook het algemeen belang dat gemoeid is met de stabiliteit van het financiële stelsel tot ingrijpen bij een in problemen verkerende onderneming kan
nopen.
In het licht van het bovenstaande acht het kabinet het wenselijk om de mogelijkheden voor de overheid tot interventie
bij financiële ondernemingen aan te vullen en te versterken
en daartoe de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen. Er worden twee categorieën maatregelen voorgesteld. De eerste categorie heeft betrekking
op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van ondernemingen in problemen. De tweede categorie dient een verdergaand doel, namelijk de borging van de stabiliteit van het
financiële stelsel als geheel. Op de interventieladder gaat
het om twee nieuwe sporten bovenin de ladder, waarbij de
maatregelen ter borging van de stabiliteit het meest vergaand zijn en de bovenste sport vormen. In de paragrafen
2 en 3 zullen beide categorieën maatregelen nader worden
toegelicht, te beginnen met de afwikkeling van financiële
ondernemingen in problemen.
Tevens bevat het wetsvoorstel een regeling met betrekking
tot de rechten van wederpartijen na een maatregel. De regeling beoogt de effectiviteit van de in dit wetsvoorstel
voorgestelde maatregelen te versterken door de bevoegdheid van wederpartijen om na het treffen van een van deze
maatregelen bepaalde rechten uit te oefenen, te beperken.
Op deze regeling inzake de zogeheten «trigger events»
wordt in paragraaf 4 nader ingegaan.
Tenslotte bevat het wetsvoorstel een bepaling met het oog
op de financiering van het depositogarantiestelsel en een
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wijziging van de Bankwet met betrekking tot de zogeheten
Emergency Liquidity Assistance.
Beide worden verder toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel IJ, en artikel V.
Kamerstuk 33.059 nr 07
De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze het
preventieve instrumentarium wordt versterkt.
Het wetsvoorstel voorziet in instrumentarium voor De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën om
te interveniëren wanneer zich problemen voordoen in de financiële sector. Hoewel hiervan een preventieve werking
kan uitgaan – financiële ondernemingen zullen namelijk willen vermijden dat het instrumentarium op hen moet worden
toegepast –, is dit niet het voornaamste doel van het voorgestelde instrumentarium. Parallel aan het wetsvoorstel
wordt gewerkt aan versterking van het preventieve instrumentarium. Hierbij kan worden gedacht aan strengere kapitaaleisen, het opstellen van zogeheten herstel- en afwikkelingsplannen en de versterking van het toezichtinstrumentarium. Hierover worden momenteel Europese afspraken
gemaakt. Zo worden de mondiale Bazel III-afspraken over
strengere kapitaaleisen in de Capital Requirements Directive IV opgenomen. Hierdoor zullen vanaf 2013 tot 2019 de
kapitaaleisen stapsgewijs worden verhoogd. Eveneens is
een EU-richtlijn in voorbereiding inzake een raamwerk voor
crisismanagement. In dit kader overweegt de Europese
Commissie herstel- en afwikkelingsplannen en versterking
van het toezichtinstrumentarium (bijvoorbeeld stress tests
en een zogeheten «special manager»; een soort stille curator als bedoeld in artikel 1:76 Wft) voor te stellen. 218 Tot
slot, zoals in de beleids- en wetgevingsbrief van 20 oktober
2011 aangegeven, wordt na het onderhavige wetsvoorstel,
ook wel de eerste fase genoemd, een tweede fase voorzien, waarin de vormgeving van de interventieladder en de
versterking van de aanwijzingsbevoegdheid en stille curator
centraal staan.219 Nog bezien wordt of met de tweede fase
wordt gewacht totdat de Europese richtlijn inzake het
raamwerk voor crisismanagement gereed is.
De leden van de PvdA-fractie stellen de vraag welke actie
wordt onder-nomen om verstoringen van het betalingsverkeer te voorkomen.
Het betalingsverkeer is één van de nutsfuncties die het
wetsvoorstel tracht te waarborgen. Ingeval aan de criteria
voor interventie (door DNB dan wel de minister van Financiën) wordt voldaan en zich verstoring van het betalingsverkeer betreffende een of meer banken voordoet, kan
DNB onderscheidenlijk de minister van Financiën intervenieren, zodat het betreffende betalingsverkeer wordt ondergebracht bij een private derde, een overbruggingsinstelling
of de Staat. Hiernaast heb ik de Tweede Kamer op 11 mei
2011 per brief geïnformeerd over een «Memorandum of
Understanding» met DNB en de Autoriteit Financiële Mark218

219

DG Internal Market and Services, «Technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution; working
document» (6 januari 2011).
Kamerstuk 31.980, nr. 55.
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ten (AFM) met hierin afspraken in geval van een operationele verstoring van het betalings- en effectenverkeer.220
De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze wordt
bepaald welk instrument op de interventieladder wordt ingezet, hoe wordt bekeken of de omstandigheden hiervoor
«juist» zijn en welke criteria hiervoor worden gebruikt. Tevens vragen deze leden op welke wijze wordt bekeken of
alternatieven zijn uitgeput en of de regering kan overwegen
in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) op te nemen dat eerst gebruik zal worden gemaakt van de handhavingmogelijkheden die het reguliere toezicht biedt.
Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor DNB om
een overdrachtsplan voor te bereiden en in de mogelijkheden voor de minister van Financiën (in overeenstemming
met de minister-president en na raadpleging DNB) om een
onmiddellijke voorziening te treffen of tot onteigening over
te gaan. Aldus is het aan DNB, onderscheidenlijk de minister van Financiën, om te bepalen of de omstandigheden
dusdanig zijn dat van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Het is niet mogelijk uitputtend alle gevallen waarin
gebruik van de bevoegdheden mogelijk is in het wetsvoorstel op te nemen; daarvoor is de werkelijkheid te complex.
Wel zijn in het wetsvoorstel voor elk van de bevoegdheden
de criteria opgenomen waaraan moet zijn voldaan, voordat
deze kunnen worden toegepast. Voor de bevoegdheid van
DNB geldt dat er tekenen moeten zijn van een gevaarlijke
ontwikkeling van het eigen vermogen, de solvabiliteit of de
liquiditeit onderscheidenlijk de technische voorzieningen en
redelijkerwijs is te voorzien dat die ontwikkeling niet voldoende of niet tijdig ten goede zal keren. Voor de bevoegdheid van de minister van Financiën geldt dat er sprake moet zijn van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de
stabiliteit van het financiële stelsel. Bij de afweging of van
de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt, moeten het
evenredigheidsvereiste en het subsidiariteitsvereiste in
ogenschouw worden genomen. Ten eerste moet het minst
vergaande instrument worden gekozen. Dat betekent dat
als met de inzet van reguliere handhavingmaatregelen kan
worden volstaan van deze maatregelen gebruik moet worden gemaakt. Ten tweede moet de toepassing van het gekozen instrument zo beperkt mogelijk zijn. Het wordt echter
onwenselijk geacht om expliciet te bepalen dat eerst van de
reguliere handhavingmogelijkheden gebruik zal worden
gemaakt, alvorens één van de voorgestelde interventieinstrumenten kan worden ingezet. Voorkomen moet worden
dat in een acute probleemsituatie verplicht eerst de reguliere handhavingmogelijkheden moeten worden gebruikt, terwijl deze niet effectief worden geacht.
Kamerstuk 33 059 nr 6
Minister De Jager: […] Er werd gevraagd of ik duidelijkheid
kan geven over het omslagpunt en over wanneer de Nederlandsche Bank de handhavingsinstrumenten in gaat zetten.
Allereerst hangt het ingrijpen van de Nederlandsche Bank
en met name van de minister bij een bank ten aanzien van
de financiële stabiliteit en de vraag of een bank of instelling
als systeemrelevant moet worden gezien, af van de context
220

Kamerstuk 27.863, nr. 39.
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en het moment. Dat heb ik in algemene zin eerder in het
openbaar en regelmatig in de Kamer benadrukt. Op het
ene moment kan een financiële instelling als systeemrelevant gelden, bijvoorbeeld in een onzekere situatie waarin
het domino-effect groter is, maar op het andere moment, in
een stabiele en rustige situatie, kan de weging anders uitpakken. Je kunt dat dus nooit al te precies uittekenen, zeker niet in een wet. Dat geeft namelijk te weinig flexibiliteit.
We hebben natuurlijk wel duidelijke criteria.
Het criterium waar het CDA naar vraagt, bestaat uit twee
delen. Het eerste ziet toe op de huidige situatie. Er is niets
veranderd ten opzichte van de huidige wettekst, namelijk
«tekenen van een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking
tot solvabiliteit, liquiditeit of eigen vermogen». Dat deel
heeft nooit tot problemen geleid. Het tweede deel ziet toe
op de toekomst. Het gaat daarbij om het criterium dat redelijkerwijs is te voorzien dat de ontwikkeling niet tijdig of niet
voldoende ten goede zal keren. Dat is een verduidelijking
van het criterium dat nu in de wet staat. Het zijn dus duidelijke criteria, maar je kunt dus nooit precies bij voorbaat, bijvoorbeeld met een voorbeeld uit de actuele situatie, zeggen wanneer het wel of niet gebeurt. Het lijkt me ook niet
verstandig om in de wetgevingsgeschiedenis op te nemen
wanneer kan worden ingegrepen in verband met juridische
procedures in de toekomst. Er staan echter duidelijke criteria en waarborgen in de wet, maar toch heeft deze een zekere flexibiliteit en armslag.
De PVV en D66 vragen toch om zo’n concreet voorbeeld.
Op de concrete casus van DSB wil ik sowieso niet ingaan,
maar we kunnen wel kijken naar het voorbeeld van een relatief kleine bank met veel spaarders en houders van betaalrekeningen. In dat voorbeeld kan de Nederlandsche
Bank de deposito’s overdragen aan de andere bank, waardoor de depositohouders snel of zelfs zonder onderbreking
bij hun geld kunnen.
Vervolgens zou de Nederlandsche Bank het faillissement
van zo’n bank kunnen aanvragen. Dat is, nogmaals, helemaal fictief. Hierdoor zullen in de eerste plaats aandeelhouders de rekening betalen en krijgen de crediteuren een
percentage van hun vordering. Ook is het mogelijk dat de
Nederlandsche Bank tot het oordeel komt dat het het beste
is dat de aandelen worden overgedragen aan de andere
bank of, als die niet te vinden is, aan een overbruggingsinstelling. […]
Kamerstuk 33.059 nr 07
De leden van de CDA-fractie vragen voorts hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot het voorstel van de regering over
een scheiding tussen nuts- en zakenbankactiviteiten.
Het wetsvoorstel vormt onderdeel van het actieplan zoals
uiteengezet in de brief van 8 juli 2011 inzake de nota over
nuts- en zakenbankactiviteiten.221 In de nota is beschreven
dat er vier maatregelen worden genomen om instellingen
scheidbaar te maken zodat zij ingeval van problemen kunnen worden gescheiden, te weten het onderhavige wetsvoorstel, het Europese crisisinterventieraamwerk, de herstel- en afwikkelingsplannen en aanpassingen aan het depositogarantiestelsel. De bevoegdheden in het wetsvoorstel
221

Kamerstuk 31.980, nr. 51.
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maken het mogelijk om een instelling die in problemen is
geraakt in concreto te scheiden.
De leden van de CDA-fractie vragen waarom de wetgever
tot nu toe onvoldoende rekening heeft gehouden met het
algemeen belang dat is gemoeid met het financiële stelsel.
Tevens vragen deze leden waarom het noodzakelijk is dat
er een wettelijk onderscheid wordt gemaakt tussen belangen betreffende een financiële onderneming en het algemeen belang dat is gemoeid met het financiële stelsel en in
hoeverre dit onderscheid ook in andere EU-landen wordt
gemaakt.
Voor de financiële crisis van 2008 werd – niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld – onvoldoende
onderkend dat problemen met betrekking tot een individuele financiële onderneming ook ernstige gevolgen voor andere financiële ondernemingen en eventueel voor de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel kunnen hebben.
De focus in wetgeving en toezicht lag daarom vooral op de
soliditeit van individuele ondernemingen. De in 2008 uitgebroken financiële crisis, in het bijzonder het faillissement
van het Amerikaanse Lehman Brothers, heeft echter aangetoond dat de problemen ten aanzien van een financiële
onderneming veel verder kunnen reiken dan de desbetreffende onderneming en haar direct betrokkenen, en zelfs de
stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar kunnen brengen. Sindsdien wordt ook de stabiliteit van het financiële
stelsel als een zelfstandig belang gezien. Het is goed om
dat belang te onderscheiden van de belangen die zijn gemoeid met individuele ondernemingen. Niet alleen omdat
niet elk probleem met een individuele onderneming meteen
ook een gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel
inhoudt, maar ook omdat de economische en maatschappelijke impact van een falend financieel stelsel vele malen
groter is dan de impact van een falende individuele onderneming en om die reden verdergaande maatregelen rechtvaardigt. Ook in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, is men naar aanleiding van de financiële
crisis van 2008 tot de conclusie gekomen dat de stabiliteit
van het financiële stelsel, dan wel de systeemrelevante impact van bepaalde ondernemingen onderbelicht is gebleven in de bestaande wetgeving. De Britse Banking Act
2009 maakt het bijvoorbeeld mogelijk in te grijpen met het
oog op het publiek belang van een stabiel financieel stelsel
of om een serieuze bedreiging van de stabiliteit van het financiële stelsel af te wenden. In Duitsland kan de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de
Duitse toezichthouder, op basis van het Restrukturierungsgesetz een overdrachtsbeschikking uitvaardigen wanneer
een bank in het bestaan wordt bedreigd en hierdoor de
stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar komt.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er
aandacht is besteed aan de fase voorafgaand aan ingrijpen
door de toezichthouders, of een vrijwillige reorganisatie niet
de voorkeur verdient en in hoeverre is voorzien in een voortraject waarin een overlevingsplan kan worden gemaakt dat
voorziet in een vrijwillige reorganisatie. In het verlengde
vragen deze leden of kan worden ingegaan op een dergelijk voortraject, zoals ingebracht door prof. De Serière tijdens zijn inaugurele rede, mede gelet op het feit dat finan-
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ciële instellingen worden verplicht om zogenoemde «living
wills» te maken. Voorts vragen deze leden of een dergelijke
regeling aansluit bij de wens van belanghebbenden voor
meer rechtszekerheid.
Het is inderdaad het geval dat wanneer er alternatieven zijn
zoals de genoemde vrijwillige reorganisatie, deze de voorkeur geniet. Indien DNB meent dat door middel van overleg
met de financiële onderneming het door haar gewenste resultaat kan worden bereikt, zal zij die mogelijkheid benutten. De gedachten van de Europese Commissie om in het
kader van het richtlijnvoorstel voor een crisismanagementraamwerk voor banken en beleggingsondernemingen herstel- en afwikkelingsplannen (ook wel «living wills» genoemd) te maken, zal hier zeker behulpzaam bij zijn. Door
deze plannen wordt namelijk vooraf reeds nagedacht over
eventuele oplossingsmogelijkheden als de financiële onderneming in problemen verkeert. Het is evenwel vanuit
praktisch oogpunt onwenselijk een verplichting tot het voeren van overleg in de wet op te nemen, zeker wanneer het
verzaken van een dergelijke verplichting tot gevolg zou
hebben dat DNB de rechtbank niet om het uitspreken van
de overdrachtsregeling, de noodregeling of het faillissement zou kunnen verzoeken.
Bedacht moet worden dat DNB in lijn met het evenredigheidsvereiste tot het aanvragen van de overdrachtsregeling, de noodregeling of het faillissement in de regel slechts
dan zal overgaan indien reguliere handhavinginstrumenten
niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd of zullen
opleveren. Tot die reguliere handhavinginstrumenten behoort ook het geven van een aanwijzing. Het is bezwaarlijk
om voor alle gevallen een overlegverplichting in de wet op
te nemen, zeker wanneer niet duidelijk is wat de toegevoegde waarde van een overleg zou zijn indien de probleeminstelling niet of onvoldoende aan de eerder gegeven
aanwijzing heeft voldaan. Een overlegverplichting zou in
geval van een recalcitrante of obstinate probleeminstelling
zelfs averechts kunnen werken. Indien de probleeminstelling zou menen dat het door DNB gewenste resultaat ook
had kunnen worden bereikt door overleg, kan zij dit aanvoeren bij de behandeling van het verzoek om het uitspreken van de overdrachtsregeling, de noodregeling of het faillissement. De conclusie is dat het invoeren van een overlegverplichting vanuit principieel oogpunt niet nodig is en
het vanuit praktisch oogpunt onwenselijk is.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de nieuwe
instrumenten ook van toepassing zijn op problemen die
zich voordoen op bijvoorbeeld de commerciële vastgoedmarkt en de gevolgen daarvan voor de financiële stabiliteit
van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
De nieuwe instrumenten zijn van toepassing wanneer aan
de daarvoor geldende criteria is voldaan. Het maakt niet uit
welke omstandigheden ertoe leiden dat aan de criteria is
voldaan. Dit kan worden veroorzaakt door macroeconomische problemen, maar ook door ondernemingspecifieke problemen. Voor de goede orde zij opgemerkt dat
de toepassing van de instrumenten is beperkt tot financiële
ondernemingen en niet ziet op pensioenfondsen.
Kamerstuk 33.059 nr. C
Tevens vragen de leden van de VVD-fractie of de zogenoemde «living wills» in de toekomst verplicht worden ge-
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steld en zo ja welke invloed deze zullen hebben op de opportuniteit van het toepassen van de in het wetsvoorstel te
introduceren instrumenten.
Herstel- en resolutieplannen (eerder ook wel «living wills»
genoemd) zullen een belangrijke voorbereiding vormen
voor eventueel noodzakelijke toepassing van de in het
wetsvoorstel voorziene bevoegdheden voor DNB en de minister van Financiën. Zoals ik 6 maart 2012 in de nota «Beschermen van spaargelden en scheiding van bancaire activiteiten» (de vervolgnota op de nota over nuts- en zakenbankactiviteiten)222 heb beschreven vraagt DNB momenteel
systeemrelevante banken een herstelplan op te stellen.
Hierin beschrijven deze banken maatregelen die ze zelf
kunnen nemen om eventueel onheil af te wenden. Tevens
is DNB in samenwerking met de systeemrelevante banken
in 2012 reeds gestart met het opstellen van resolutieplannen. Hierin zullen de maatregelen worden beschreven die
de minister van Financiën en DNB kunnen nemen om een
instelling ordentelijk af te wikkelen. Deze maatregelen zullen in het bijzonder zien op de toepassing van de instrumenten uit het wetsvoorstel.
Herstel- en resolutieplannen zullen onderdeel vormen van
het hiervoor genoemde richtlijnvoorstel van de Europese
Commissie betreffende een EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector. 223 In dit kader zal ik voor de
wettelijke verankering van de herstel- en resolutieplannen
pleiten.
Kamerstuk 33.059 nr. 03
§ 1.2. Interventieladder
Ingeval zich tekortkomingen voordoen ten aanzien van een
financiële onderneming staan toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) verscheidene instrumenten ter beschikking. Het karakter van de tekortkoming zal bepalend zijn voor de toezichthouder welk instrument toe te passen. In dit kader
wordt vaak de term «interventieladder» gebruikt, vanwege
de samenhang tussen de tekortkoming en het instrument:
een beperkte tekortkoming zal met een mild instrument
kunnen worden opgelost, terwijl een majeure tekortkoming
eerder een zwaar instrument zal vereisen. Algemene principes die aan de basis liggen van het concept van de interventieladder zijn: •Financiële ondernemingen moeten kunnen falen, echter zonder dat het falen tot grote maatschappelijke verstoringen leidt; •Zelfredzaamheid, eventueel
daartoe aangezet door de toezichthouder, geniet de voorkeur boven ingrijpen door de overheid.
DNB en de AFM kunnen momenteel op basis van de Wet
op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van een financiële onderneming de volgende instrumenten toepassen:
een aanwijzing geven, een zogeheten stille curator benoemen, een openbare waarschuwing uitvaardigen, een last
onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen of een
vergunning aanpassen of intrekken. Tevens is wettelijk ge222
223

Kamerstuk 32.036, I. Zie tevens Kamerstuk 33.090, nr. 1.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank, «Een
EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector», 20
oktober 2010 (COM(2010) 579), p. 11.
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expliciteerd dat DNB ten aanzien van bepaalde soorten financiële ondernemingen andere instrumenten kan inzetten.
DNB kan aan bijvoorbeeld een bank en een beleggingsonderneming voorschrijven dat zij een hoger toetsingsvermogen aanhouden, een specifiek voorzieningenbeleid voeren of de risico’s beperken. Voorts kan DNB de vrije beschikking door een verzekeraar over zijn waarden beperken of verbieden om anders dan met machtiging van DNB
te beschikken over deze waarden. Ook kan DNB van een
verzekeraar verlangen dat hij een herstelplan, saneringsplan of financieringsplan opstelt. Bovendien kan DNB ten
aanzien van een levensverzekeraar waarvan het financieringsplan is afgekeurd, besluiten de portefeuille op te vangen wanneer deze nog overlevingskansen heeft.
Als sluitstuk geldt dat DNB de rechtbank kan verzoeken de
noodregeling of het faillissement uit te spreken ten aanzien
van een bank of verzekeraar.
Banken en verzekeraars vervullen belangrijke nutsfuncties.
Banken fungeren als essentiële intermediairs voor de reële
economie door geldoverschotten, waarover de banken een
rentevergoeding betalen, aan te trekken en deze uit te zetten bij bijvoorbeeld huizenkopers en het midden- en kleinbedrijf, waarvoor de banken een rentevergoeding vragen.
In de regel hebben de aangetrokken geldoverschotten (de
verplichtingen van de bank) een kortere looptijd dan de uitzettingen, hetgeen een bank kwetsbaar maakt voor een
massale bank run en tevens, in geval van een moratorium,
een doorstart of sanering vrijwel uitgesloten maakt. Tevens
vervullen banken vanwege de veelal girale afwikkeling van
betalingen een cruciale rol in het betalingsverkeer. Hoewel
minder zichtbaar voor het grote publiek hebben banken ook
een belangrijke functie bij de zogeheten clearing and settlement van effectentransacties, oftewel de afhandeling van
aandelen- en derivatentransacties tussen partijen.
Ook verzekeraars vervullen belangrijke nutsfuncties ten
behoeve van de reële economie. De primaire functie van
verzekeraars is dat zij tegen een vergoeding, de verzekeringspremie, risico’s afdekken. Een tweede, secundaire
functie van vooral levensverzekeraars betreft de aanwending van de premie-inkomsten door deze te investeren.
Ook financieren verzekeraars bijvoorbeeld direct en indirect
hypothecaire leningen. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds levensverzekeraars en anderzijds
schadeverzekeraars. Levensverzekeraars verbinden zich
tot de uitkering van een bepaald bedrag, de verzekerde
som, in verband met het leven of de door van de verzekerde. Een levensverzekering is daarmee vaak een langlopende verzekering, waarvan de premie aanzienlijk hoger is
wanneer men de verzekering op hogere leeftijd afsluit.
Schadeverzekeraars verbinden zich tot een bepaalde
schadevergoeding in geld of natura als een verzekerd risico
zich materialiseert ten aanzien van de polishouder.
Anders dan voor een levensverzekering betreft het vaak
een kortlopende (vaak periodiek verlengde) verzekering,
waarvan de premie in beginsel niet afhankelijk is van de
leeftijd van de polishouder (bijv. een brandverzekering).
Hoewel een run op een levensverzekeraar veel minder
waarschijnlijk is dan een run op een bank, vanwege het feit
dat een levensverzekeraar geen direct opeisbare verplichtingen heeft, kan dit echter niet geheel worden uitgesloten.
Polishouders kunnen bijvoorbeeld, ondanks een eventuele
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boete, om hun moverende redenen en masse hun levensverzekeringspolissen afkopen, waardoor de levensverzekeraar onmiddellijk in liquiditeitsproblemen kan komen.
Vanwege de nutsfuncties van banken en verzekeraars kan
niet altijd worden vastgehouden aan het principe dat financiële ondernemingen moeten kunnen falen. Dit falen kan
onder bepaalde omstandigheden namelijk tot grote maatschappelijke verstoringen leiden, in de vorm van verstoring
van het betalingsverkeer, verlies van vertrouwen in het financiële stelsel of het onstaan van een grote groep personen waarvan de rechten worden gekort of onverzekerd raken. Dit is schadelijk voor het algemeen belang dat met
een stabiel financieel stelsel is gemoeid. Het is afhankelijk
van de soort, de omvang en de combinatie van nutsfuncties
en de omstandigheden van het geval of een falen tot grote
verstoringen leidt.
In het algemeen zal gelden dat vanwege de soort en de
combinatie van nutsfuncties het falen van een bank eerder
tot grote verstoringen leidt dan het falen van een verzekeraar. Binnen de groep van verzekeraars zal in het algemeen gelden dat vanwege de soort verzekering het falen
van een levensverzekeraar eerder tot verstoringen leidt dan
dat van een schadeverzekeraar. Een polishouder bij een
falende brandverzekeraar kan immers relatief eenvoudig
een gelijkwaardige verzekering afsluiten bij een andere
brandverzekeraar. Vooraf is het echter niet goed mogelijk
te preciseren bij welk van deze financiële ondernemingen
met een nutsfunctie eventuele problemen tot grote maatschappelijke verstoringen leiden.
Voor de bank en verzekeraar worden de bestaande instrumenten niet voldoende geacht. In de eerste plaats ontbreken voldoende instrumenten om met het oog op de nutsfuncties doortastend aan te sturen op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van een bank of verzekeraar. De bestaande instrumenten zijn enerzijds vooral van preventieve
aard, waarbij DNB de financiële onderneming maant de tekortkoming aan te pakken, of anderzijds gericht op een
aanstaand faillissement van de financiële onderneming. Alleen ten aanzien van een levensverzekeraar kan DNB momenteel besluiten tot opvang van een portefeuille, zij het
dat voor de opvang slechts een beperkt bedrag beschikbaar is en er ook andere beperkende voorwaarden gelden.
Ten aanzien van een bank of verzekeraar, anders dan een
levensverzekeraar, kan momenteel buiten de noodregeling
of het faillissement niet tot een gedwongen overdracht worden besloten, terwijl dit met het oog op de nutsfuncties wel
wenselijk wordt geacht. In ogenschouw nemend dat het
niet goed mogelijk is vooraf te preciseren wanneer sprake
zal zijn van grote verstoringen, zij hierbij opgemerkt dat bij
de toepassing van het voorgestelde instrumentarium proportionaliteit en subsidiariteit in acht moeten worden genomen. In de tweede plaats geldt dat, in geval van een noodregeling of faillissement het niet DNB maar de bewindvoerder, onderscheidenlijk curator is die een eventuele overdracht aan een overnemer arrangeert. Anders dan DNB
hebben de bewindvoerder en curator niet primair oog voor
het belang van een stabiel financieel stelsel. Bovendien
kennen zij de financiële sector minder goed. In de derde
plaats geldt dat het huidige criterium op grond waarvan de
noodregeling kan worden uitgesproken te beperkt wordt
geacht, omdat het criterium te veel ruimte laat voor een
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waardering van de kansen op verbetering. Het wordt echter
onwenselijk geacht dat te lang wordt afgewacht of er voldoende verbetering optreedt.
De focus van de bestaande instrumenten en de in dit wetsvoorstel voorziene instrumenten om tot een tijdige en ordentelijke afwikkeling te komen, ligt met name op de individuele financiële onderneming en de belangen van de individuele betrokkenen bij die onderneming. Hoewel dit belangrijk is, miskent deze focus op individuele belangen dat
ook het algemeen belang dat gemoeid is met de stabiliteit
van het financiële stelsel tot ingrijpen bij een financiële onderneming kan nopen. In dit wetsvoorstel wordt daarom in
nieuwe instrumenten voorzien die ten aanzien van een financiële onderneming kunnen worden toegepast wanneer
er sprake is van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Het gaat daarbij om twee
bijzondere bevoegdheden voor de Minister van Financiën:
de bevoegdheid om in te grijpen in de interne bevoegdheden van een financiële onderneming en de bevoegdheid
om, als ultimum remedium, zo nodig zelfs tot onteigening
van een financiële onderneming over te gaan. Deze instrumenten, die zijn opgenomen in het voorgestelde nieuwe
Deel 6, maken hiermee deel uit van de interventieladder en
vormen daarvan in zekere zin het sluitstuk.
Tot slot zij opgemerkt dat de voorgestelde uitbreiding van
het instrumentarium in lijn is met de rapporten van de Adviescommissie Toekomst Banken 224 en de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie De Wit).225
Op verzoek van de bancaire sector heeft de Adviescommissie Toekomst Banken in april 2009 een rapport opgeleverd met lessen en aanbevelingen naar aanleiding van de
kredietcrisis. De Adviescommissie heeft hierbij onder andere aanbevolen om de bevoegdheden van de organen van
een bank op te kunnen schorten opdat een nieuw onderkomen voor het betrokken/besmette deel van de bank kan
worden gezocht. De parlementaire Commissie De Wit heeft
in haar rapport «Verloren krediet» van 10 mei 2010 aangegeven uitbreiding van het crisisinstrumentarium te ondersteunen.
§ 1.3. Internationale ontwikkelingen
De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft niet alleen
in Nederland, maar wereldwijd tot het besef geleid dat het
bestaande instrumentarium versterking behoeft. In andere
landen en binnen internationale gremia doen zich daarom
momenteel gelijksoortige ontwikkelingen voor als in Nederland, of hebben zich daar reeds voorgedaan.
Op mondiaal niveau heeft de G20, het forum van leiders
van 20 grote en opkomende economieën, reeds in het najaar van 2008 verklaard dat de bestaande regelgeving aangaande afwikkeling en insolventie van financiële ondernemingen moet worden herzien om ordentelijke afwikkeling
mogelijk te maken. Naar aanleiding hiervan hebben de Financial Stability Board (FSB), het Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS), het Internationaal Monetair
Fonds en de Wereldbank zich tot taak gesteld een bijdrage
te leveren aan deze afspraak. De FSB monitort bijvoor224
225

Adviescommissie Toekomst Banken, «Naar herstel van vertrouwen» (april 2009).
Kamerstuk 31.980, nrs. 3–4.
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beeld de voortgang. Het BCBS, het internationale comité
van nationale banktoezichthouders, heeft in dit kader in
maart 2010 een rapport gepubliceerd met aanbevelingen
over de afwikkeling van internationale banken.226 Hierin beveelt het comité onder andere aan dat landen een zogeheten special resolution regime hebben, inclusief, als laatste
redmiddel, de mogelijkheid tot (tijdelijke) onteigening.
Op het niveau van de Europese Unie heeft de Europese
Commissie de ontwikkeling van een Europees kader voor
crisismanagement in de financiële sector ter hand genomen. Hiertoe heeft de Commissie in oktober 2009 een eerste mededeling ter publieke consultatie gepubliceerd. 227
Hierin geeft zij onder andere in overweging, als ultimum
remedium, de mogelijkheid tot onteigening. In oktober 2010
heeft de Commissie een nieuwe mededeling gepubliceerd,
in januari 2011 gevolgd door een bijbehorend consultatiedocument, waarin zij haar visie ten aanzien van een Europees kader voor crisismanagement heeft uiteengezet. De
Commissie staat hierbij drie pijlers voor, te weten preventie
van en voorbereiding op problemen, vroegtijdige interventie, en ordentelijke afwikkeling. Ten aanzien van de laatste
pijler staat haar onder andere de bevoegdheid voor ogen
om bij de afwikkeling aandelen, activa, vorderingen of verplichtingen van een falende bank over te dragen aan een
andere entiteit. In eerste instantie wil de Commissie tot een
kader voor crisismanagement komen voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. De Commissie heeft
reeds aangekondigd in de nabije toekomst te willen nagaan
in hoeverre dit kader voor crisismanagement ook van toepassing zou moeten zijn op andere financiële ondernemingen, zoals verzekeraars. De Commissie heeft momenteel
een richtlijnvoorstel in voorbereiding. Onzeker is nog wanneer dit voorstel en daarmee de daadwerkelijke richtlijn gereed zijn.
Vanwege het grote belang dat wordt gehecht aan een stabiel financieel stelsel, heeft het kabinet besloten de Europese regelgeving niet af te wachten, maar zelf in lijn met de
huidige ontwikkelingen een regeling voor te stellen om tot
een tijdige en ordentelijke afwikkeling te kunnen komen.
Hiermee wordt in enige mate vooruitgelopen op de door de
Commissie voorgestane derde pijler van het kader voor crisismanagement. Anders dan de Commissie thans voorstaat, zijn de in dit wetsvoorstel voorziene instrumenten ook
op verzekeraars van toepassing.
Zoals reeds aangegeven, hebben ook deze financiële ondernemingen nutsfuncties die ingeval van falen onder omstandigheden tot grote maatschappelijke verstoringen kunnen leiden. Bovendien leert de financiële crisis dat ook verzekeraars kunnen worden geraakt. Voor de volledigheid zij
opgemerkt dat de hier voorgestelde regeling ter borging
van de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel als
226
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Basel Committee on Banking Supervision, «Report and recommendations of the cross-border bank resolution group»
(maart 2010).
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Mededeling
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees
Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank, «Een EUkader voor grensoverschrijdende crisisbeheersing in de
banksector» (COM(2009) 561).
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een aanvulling van deze derde pijler kan worden gezien.
Nederland is hiermee niet het enige land dat in enige mate
vooruitloopt op het door de Europese Commissie voorgestane regelgevingtraject.
Verscheidene Nederland omringende landen hebben naar
aanleiding van de financiële crisis reeds stappen ondernomen om het instrumentarium om problemen in de financiële
sector het hoofd te bieden aan te vullen. In het Verenigd
Koninkrijk is, ter vervanging van een eerdere tijdelijke wet,
op 21 januari 2009 de Banking Act 2009 in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in de mogelijkheid
voor de Bank of England en de UK Treasury om met het
oog op de stabiliteit van het financiële stelsel activa en
passiva of aandelen over te dragen aan een derde, waaronder een onderneming van de UK Treasury. Per 1 januari
2011 is in Duitsland het Restrukturierungsgesetz van
kracht. Deze wet voorziet in twee vrijwillige regelingen, een
zogeheten saneringsregeling en reorganisatieregeling, om
tot een private oplossing te komen en daarnaast in de mogelijkheid voor toezichthouder BaFin om bepaalde activa
over te dragen aan een overbruggingsinstelling. In België is
op 2 juni 2010 een wet in werking getreden, die voorziet in
de mogelijkheid dat bij Koninklijk besluit activa en passiva
of aandelen ten gunste van de Staat of een derde kunnen
worden overgedragen, indien de stabiliteit van het financiele stelsel dreigt te worden aangetast. Ook in, onder andere, Denemarken (Indførelse af en medgiftsordning for
nødlidende pengeinstitutter), Ierland (Central Bank and
credit institutions (resolution) bill – momenteel bij parlement) en Zweden (Lag om statligt stöd till kreditinstitut) zijn
stappen gezet om het instrumentarium uit te breiden.
Kamerstuk 33.059 nr 07
De leden van de VVD-fractie stellen de vraag hoe wordt
voorkomen dat de Nederlandse wetgeving uit de pas loopt
met de regelgeving op het gebied van crisisinterventie die
de Europese Commissie voorbereidt. De leden van de fractie van het CDA vragen wanneer de richtlijn betreffende het
crisismanagementraamwerk wordt verwacht, waarom sprake is van zo een grote vertraging en in hoeverre dit samenhangt met de inhoud van de voor te stellen maatregelen.
Voorts vragen deze leden waarom de Europese Commissie
er niet voor kiest verzekeraars deel uit te laten maken van
de richtlijn. De leden van de SP-fractie vragen hoe voorliggend wetsvoorstel zich verhoudt tot de Europese richtlijn en
of de belangrijkste verschillen met de conceptrichtlijn op
een rijtje kunnen worden gezet. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de kans is dat vanwege de Europese richtlijn het hele wetgevingstraject opnieuw kan worden
doorlopen. Tevens vragen deze leden in hoeverre het voorliggend wetsvoorstel aansluit bij de voorziene onderdelen
van de Europese richtlijn en in hoeverre straks nieuwe wetgeving nodig is, en in hoeverre het voorliggend wetsvoorstel aansluit bij wat in andere Europese lidstaten aan wetgeving is ingevoerd of in voorbereiding is. De leden van de
fractie van de VVD vragen of het onderhavige wetsvoorstel
aansluit bij de stappen die zijn genomen op dit gebied in de
omringende landen. Tevens vragen deze leden of en, zo ja,
op welke wijze er rekening is gehouden met de effecten
van de invoering van het wetsvoorstel en met de mogelijke
effecten van de afwijking ten opzichte van landen als De-
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nemarken, VK en Duitsland op de financiering van banken
en daarmee op de kredietverlening. Onder het kopje «Europese aspecten» vragen de leden van de CDA-fractie of
een overzicht kan worden gegeven van vergelijkbare maatregelen in de gehele EU.
Ten eerste wordt verwezen naar het overzicht van (voorgenomen) maatregelen in Nederland, de EU en verschillende
EU-lidstaten in de bijlage. Sinds 2008 is de Europese
Commissie bezig met een richtlijnvoorstel inzake een Europees crisismanagementraamwerk. In de mededeling inzake een EU-kader voor grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector van 20 oktober 2009 heeft de
Europese Commissie haar eerste gedachten over het onderwerp voor publieke consultatie voorgelegd.228 Deze mededeling werd 20 oktober 2010 gevolgd door een nadere
mededeling inzake een EU-kader voor crisisbeheersing in
de financiële sector en 6 januari 2011 gevolgd door een
consultatiedocument. 229 Momenteel bereidt de Europese
Commissie een richtlijnvoorstel voor. Zij heeft aangegeven
het voorstel in de periode december 2011 – januari 2012 te
willen publiceren. Ten tijde van schrijven van deze nota
naar aanleiding van het verslag was het richtlijnvoorstel
nog niet gepubliceerd. Wanneer het richtlijnvoorstel is gepubliceerd, zullen de Raadswerkgroepen en de daaropvolgende triloog tussen de Europese Commissie, de Raad en
het Europese Parlement waarschijnlijk nog ongeveer twee
jaar duren, waarna de implementatie van de richtlijn waarschijnlijk anderhalf jaar in beslag zal nemen. Terecht merken de leden van de CDA-fractie dan ook op dat er sprake
is van grote vertraging. Het lijkt erop dat deze vertraging
het gevolg is van de complexiteit van de vormgeving van
de nieuw voorziene instrumenten en de verhouding met
andere rechtsgebieden, zoals het vennootschapsrecht en
het faillissementsrecht.
Uit de mededeling van 20 oktober 2010 en het consultatiedocument van 6 januari 2011 blijkt dat de Europese Commissie een raamwerk voor alle banken en systeemrelevante beleggingsondernemingen voor ogen heeft, bestaande
uit drie pijlers.230 Vanwege de bijzondere positie van banken (met name retailbanken) en bepaalde beleggingsondernemingen is de Europese Commissie, mede in het licht
van de financiële crisis van 2008, van mening dat het
raamwerk in eerste instantie op deze financiële ondernemingen van toepassing zou moeten zijn. De Europese
Commissie heeft echter aangegeven hierna ook instrumenten voor de afwikkeling van andere financiële ondernemingen, zoals verzekeraars, te overwegen. De doelstelling van
228
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank,
«Een EU-kader voor grensoverschrijdende crisisbeheersing
in de banksector», 20 oktober 2009 (COM(2009) 561).
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee of the Regions and the European Central Bank,
«An EU framework for crisis management in the financial sector», 20 oktober 2010 (COM(2010) 579) en DG Internal Market and Services, «Technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution; working document» (6
januari 2011).
Zie ook Kamerstuk 22.112, nr. 1101.
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de Europese Commissie is om de autoriteiten van instrumenten te voorzien om de schade van een wanordelijk faillissement aan het financiële systeem te kunnen voorkomen, waarbij de nadelige effecten voor de belastingbetaler
en de consument worden gemitigeerd.
– Ten aanzien van de eerste pijler, die ziet op de preventie van en de voorbereiding op problemen bij financiële
ondernemingen, stelt de Europese Commissie onder
andere versterking van het toezicht (bijvoorbeeld meer
inspecties ter plaatse) en het formaliseren van herstelen afwikkelingsplannen voor.
– Met het oog op de tweede pijler, die ziet op vroegtijdige
interventie, wil zij onder andere de bevoegdheden van
toezichthouders uitbreiden en verduidelijken (bijv. het
kunnen verbieden van dividendbetalingen).
– Ordentelijke afwikkeling in het belang van de financiële
stabiliteit, de derde pijler, kan noodzakelijk zijn wanneer
een reguliere faillissementsprocedure niet haalbaar is
met het oog op de financiële stabiliteit. Betrokkenen
mogen dan echter, aldus de Europese Commissie,
geen groter verlies lijden dan onder een regulier faillissement. Met het oog hierop stelt de Europese Commissie bevoegdheden voor nationale autoriteiten voor ten
aanzien van verschillende instrumenten, zoals de overdracht van de onderneming of onderdelen daarvan aan
een derde partij. Hierdoor kan de continuïteit van essentiële bankactiviteiten, zoals het betalingsverkeer en
de depositoactiviteiten, worden gewaarborgd. Tevens
bekijkt de Europese Commissie de mogelijkheid om
schulden af te schrijven indien de andere afwikkelingsinstrumenten eventueel tekortschieten (bail-in debt). De
kosten van de afwikkeling moeten in principe door de
aandeelhouders en de crediteuren worden gedragen.
Omdat de Europese Commissie vermoedt dat niet altijd
alle kosten op deze wijze kunnen worden gefinancierd,
stelt zij nationale afwikkelingsfondsen voor.
Wat betreft de verhouding tussen het onderhavige wetsvoorstel en het in voorbereiding zijnde richtlijnvoorstel van
de Europese Commissie wordt het volgende opgemerkt.
Uitgaande van de ideeën van de Europese Commissie zal
de uiteindelijke richtlijn meer omvattend zijn dan het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de bevoegdheden ten aanzien van een ordentelijke afwikkeling zoals
deze zijn voorzien in bovengenoemde derde pijler, exclusief het instrument van bail-in debt waarvoor de mondiale
en Europese ontwikkelingen worden afgewacht. De bevoegdheid van de minister van Financiën om tot onteigening over te gaan maakt echter geen deel uit van de ideeën
van de Europese Commissie, omdat dergelijke maatregelen aan de lidstaten zelf worden overgelaten. Voor wat betreft de bovengenoemde eerste en tweede pijler, bail-in
debt en grensoverschrijdende samenwerking met het oog
op crisisbeheersing worden momenteel de Europese ontwikkelingen gevolgd. Hierbij zij opgemerkt dat er ten aanzien van de bevoegdheden in de eerste en tweede pijler en
de grensoverschrijdende samenwerking – hoewel niet optimaal – reeds regelgeving is of afspraken zijn, terwijl dat
voor de bevoegdheden in de derde pijler niet het geval is.
Des te meer geldt dan dat er nationaal een eigen verantwoordelijkheid is om dit hiaat op te vullen. Terecht vragen
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de leden van de VVD-fractie hoe wordt voorkomen dat de
Nederlandse wetgeving uit de pas loopt met de in voorbereiding zijnde Europese regelgeving. Hoewel, gezien het
feit dat de Europese regelgeving op dit terrein nog in ontwikkeling is, niet kan worden uitgesloten dat het wetsvoorstel enigszins zal afwijken van de desbetreffende onderdelen van de uiteindelijke richtlijn, is zoveel als mogelijk aangesloten bij de ideeën van de Europese Commissie en de
ontwikkelingen in andere EU-lidstaten (deze ontwikkelingen
worden ook door de Europese Commissie in ogenschouw
genomen). Het is daarom niet de verwachting dat de implementatie van de Europese richtlijn ertoe leidt dat de inhoud van het onderhavige wetsvoorstel aanzienlijk moet
worden aangepast.
Naast de ideeën van de Europese Commissie is rekening
gehouden met de ontwikkelingen op dit terrein in andere
EU-lidstaten (zie hiervoor ook het overzicht in de bijlage). In
verschillende EU-lidstaten is reeds regelgeving tot stand
gekomen die autoriteiten de bevoegdheid geeft te interveniëren wanneer het algemeen belang, in het bijzonder het
algemeen belang van een stabiel financieel stelsel, in gevaar is. De Britse Banking Act 2009 voorziet in de bevoegdheid voor de Bank of England om vermogensbestanddelen of aandelen aan een derde partij over te dragen
of vermogensbestanddelen aan een brugbank over te dragen, wanneer dit noodzakelijk is met het oog op het publiek
belang van een stabiel financieel stelsel, de waarborging
van het vertrouwen of de bescherming van depositohouders. Tevens voorziet deze wet in de bevoegdheid voor de
Treasury om een bank tijdelijk in publiek eigendom te nemen, wanneer dit noodzakelijk is om een serieuze bedreiging van de stabiliteit van het financiële stelsel af te wenden of om reeds verschafte financiële steun te beschermen. In het Duitse Restrukturierungsgesetz is de bevoegdheid voor de Duitse toezichthouder opgenomen een overdrachtsbeschikking uit te vaardigen wanneer een bank in
het bestaan wordt bedreigd en hierdoor de stabiliteit van
het financiële stelsel in gevaar komt. Tevens voorziet deze
Duitse wet in de mogelijkheid om met instemming van de
probleembank een sanerings- of herstructureringsprocedure op te starten, waarbij de herstructureringsprocedure alleen betrekking heeft op systeemrelevante banken. Ook in
België, Denemarken en Ierland is regelgeving op dit terrein
tot stand gekomen. In de Belgische Wet tot uitbreiding van
de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de banken financiële sector is bepaald dat wanneer de stabiliteit
van het financiële stelsel dreigt te worden aangetast, de
Belgische Koning bij besluit vastgesteld na overleg met de
Belgische Ministerraad ten gunste van de Belgische Staat
of een persoon vermogensbestanddelen of aandelen kan
overdragen. In Denemarken is geregeld dat een bank die
na door de toezichthouder daartoe gemaand nog steeds
niet aan de kapitaaleisen kan voldoen, kan besluiten de activiteiten over te dragen aan de zogeheten Finansiel Stabilitet; anders volgt faillissement. In de Ierse Credit Institutions
(Stabilisation) Act 2010 is onder andere bepaald dat de Ierse minister van Financiën de bevoegdheid heeft de overdracht van vermogensbestanddelen van een bank voor te
stellen met het oog op onder andere de stabiliteit van het
financiële stelsel en de bescherming van depositohouders.
Kortom, net als in het onderhavige wetsvoorstel voorziet de
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wetgeving in ons omringende landen in de bevoegdheid om
vanuit het algemeen belang, in het bijzonder het algemeen
belang van een stabiel financieel stelsel, vermogensbestanddelen of aandelen over te dragen aan een private
derde of de Staat. Hierbij zij opgemerkt dat het onderhavige
wetsvoorstel de meeste gelijkenis vertoont met de Britse
Banking Act 2009.
Wat betreft de effecten van de invoering van het wetsvoorstel op de financiering van banken en daarmee de kredietverlening wordt het volgende opgemerkt. In ogenschouw is
genomen dat de invoering van het wetsvoorstel tot aanpassing van de kredietbeoordeling van onderdelen van het
vreemd vermogen van een financiële onderneming of van
de gehele financiële onderneming zou kunnen leiden, en
daarmee financiering voor de onderneming duurder kan
maken. Dit kan gebeuren wanneer de aanpassing van de
kredietbeoordeling het gevolg is van het heroverwegen van
het element van mogelijke steun door de overheid.
Deze mogelijke steun wordt door kredietbeoordelaars namelijk vaak meegewogen in de kredietbeoordeling. Zo heeft
kredietbeoordelaar Moody’s 29 november 2011 bekendgemaakt verschillende onderdelen van het vreemd vermogen van Europese banken onder review te hebben, om
na te gaan in hoeverre de huidige verhoging van de beoordeling als gevolg van mogelijke steun door de overheid nog
gerechtvaardigd is gezien de ontwikkelingen ten aanzien
van interventie-instrumentarium zoals in het wetsvoorstel
voorzien. Gezien het vergelijkbare uitgangspunt van de
wetgevingsinitiatieven in verschillende EU-lidstaten, wordt
niet verwacht dat de invoering van het onderhavige wetsvoorstel tot andere of grotere effecten zal leiden op financiering voor banken dan in andere EU-lidstaten.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe in geval van ingrijpen op basis van de voorgestelde wetgeving bij een
grensoverschrijdend werkende instelling de samenwerking
met toezichthouders uit andere landen vorm krijgt.
Het wetsvoorstel regelt niet de grensoverschrijdende samenwerking tussen toezichthouders. De samenwerking
tussen toezichthouders is momenteel vormgegeven via zogeheten colleges van toezichthouders, Crisis Management
Groups en Cross-Border Stability Groups. De Europese
Commissie heeft aangegeven in het richtlijnvoorstel betreffende het crisismanagementraamwerk de laatste twee crisisgroepen te willen formaliseren in zogeheten «resolution
colleges».
Kamerstuk 33 059 nr 6
Minister De Jager: Mevrouw Blanksma vroeg waarom de
uitgangspunten van het concept van het richtlijnvoorstel
niet zijn overgenomen in het wetsvoorstel. Dat is een misverstand, want de interventiewet voorziet in bevoegdheden
die de Europese Commissie voorziet voor de derde pijler.
Dat is de afwikkeling; je zou kunnen zeggen: de «resolution
phase». Daarbij zijn de uitgangspunten van de Europese
Commissie gevolgd: mogelijkheden tot overdracht in de
pre-insolventiefase, onafhankelijke waardering doordat de
rechter de prijs toetst en een eventuele aanvullende schadevergoeding vaststelt en een regeling betreffende trigger
events. Het is niet uitgesloten dat de wet naar aanleiding
van de EU-richtlijn enigszins zal worden gewijzigd, maar dit
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zal de voorliggende fundamentele bevoegdheden volgens
ons niet overhoop gooien. Wij willen daar ook niet op wachten, want dit kan nog een hele tijd duren.
Kamerstuk 33.059 nr. C
De leden van de VVD-fractie vragen of het wetsvoorstel
reeds inhoudelijk op een concept van de in voorbereiding
zijnde Europese richtlijn voor een EU-kader voor crisisbeheersing kon worden afgestemd.
Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel is de gedachtevorming van de Europese Commissie, zoals verwoord in
haar mededelingen van 20 oktober 2009 en 20 oktober
2010 en in haar consultatiedocument van 6 januari 2011, in
acht genomen.231 In toenemende mate van detail heeft de
Europese Commissie in deze documenten haar beleidsmatige ideeën inzake een crisismanagementraamwerk voor de
financiële sector uiteengezet. In het kort gaan de ideeën
van de Europese Commissie uit naar een raamwerk bestaande uit drie onderdelen:
1) maatregelen met betrekking tot de voorbereiding op en
preventie van problemen,
2) maatregelen met betrekking tot vroegtijdige interventie,
en
3) maatregelen met betrekking tot een ordentelijke afwikkeling.
Het in het wetsvoorstel voorziene instrumentarium van Afdeling 3.5.4A van de Wet op het financieel toezicht (Wft),
betreffende de overdracht van deposito’s, activa of passiva,
of aandelen aan een private derde, komt overeen met de
ideeën van de Europese Commissie ten aanzien van maatregelen met betrekking tot een ordentelijke afwikkeling
(hierboven onder 3): «De afwikkelingsinstrumenten omvatten het volgende: de verkoop van de onderneming, dat wil
zeggen dat de autoriteiten de kredietinstelling of onderdelen ervan kunnen verkopen aan een of meer kopers zonder
instemming van de aandeelhouders (...); het opzetten van
een «overbruggingsbank», waardoor de autoriteiten de activiteiten van een omvallende kredietinstelling (inclusief deposito’s of hypotheekportefeuille) geheel of gedeeltelijk
kunnen overdragen aan een tijdelijke overbruggingsbank
(...); de afsplitsing van activa, waardoor de autoriteiten ondermaats presterende of vergiftigde activa kunnen overdragen naar een separate entiteit (een «slechte bank») om
de balans van een noodlijdende bank op te schonen; en
schuldafschrijving (...).»232 Volledigheidshalve merk ik hier231
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank,
«Een EU-kader voor grensoverschrijdende crisisbeheersing
in de banksector», 20 oktober 2009 (COM(2009) 561); Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank, «Een
EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector», 20
oktober 2010 (COM(2010) 579); en DG Internal Market and
Services, «Technical details of a possible EU framework for
bank recovery and resolution; working document» (6 januari
2011).
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Comité van de Regio’s en de Europese Centrale Bank, «Een
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bij op dat schuldafschrijving, of tegenwoordig beter bekend
als bail-in debt, geen onderdeel vormt van het wetsvoorstel.
Ten aanzien van bail-in debt wacht ik het richtlijnvoorstel
van de Europese Commissie af, aangezien een gelijk Europees speelveld in dit verband van groot belang is voor de
concurrentiepositie van banken.
De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre met dit
wetsvoorstel rekening is gehouden met de vaak grensoverschrijdende problemen die spelen bij de financiële ondernemingen waarop dit wetsvoorstel ziet, en in hoeverre dit
grensoverschrijdende karakter afbreuk kan doen aan de
beoogde slagvaardigheid van de minister en de toezichthouders.
Met betrekking tot grensoverschrijdende aspecten binnen
de Europese Unie merk ik het volgende op. Op grond van
Europese richtlijnen houdt de toezichthouder van de lidstaat waar een bank of verzekeraar haar of zijn zetel heeft,
toezicht op die financiële onderneming, ook op de bijkantoren in andere lidstaten. Op grond van de artikelen 4 en 8
van de richtlijn sanering en liquidatie verzekeraars233 en de
artikelen 3, eerste lid, en 9, eerste lid, van de richtlijn sanering en liquidatie kredietinstellingen 234 hebben saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures werking in de gehele
Europese Unie. Een overdrachtsplan dat door de rechtbank
is goedgekeurd, heeft dus ook betrekking op de bijkantoren
in andere lidstaten en ook op goederen die zich op het
grondgebied van andere lidstaten bevinden. Met betrekking
tot groepen, die niet bestaan uit bijkantoren maar uit een
moederonderneming en dochterondernemingen, geldt dat
DNB bevoegd is ten aanzien van de bank of verzekeraar
met zetel in Nederland. In dat geval gelden verplichtingen
tot samenwerking met toezichthouders in andere lidstaten
in verband met de ondernemingen in de groep die hun zetel niet in Nederland hebben. De Europese Commissie
heeft aangegeven dat grensoverschrijdende samenwerking
in het kader van crisisbeheersing onderdeel zal vormen van
haar richtlijnvoorstel voor een EU-kader voor crisisbeheersing. Hieronder valt onder andere de formalisering van een
zogeheten resolution college voor een bank, waarin de toezichthouders, centrale banken en ministeries van Financiën
van alle voor de bank relevante landen zijn vertegenwoordigd.
Met betrekking tot verhoudingen met landen die geen lid
zijn van de Europese Unie merk ik op dat het wetsvoorstel
geen beletsel bevat om de daarin opgenomen regelingen
ook in die landen gevolgen te doen hebben. Of de regelingen in die andere landen ook daadwerkelijk gevolgen hebben, hangt af van het recht op dat punt van die andere landen. Met betrekking tot de artikelen 3:267d en volgende
Wft, inzake de rechten van wederpartijen na een gebeurte-
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EU-kader voor crisisbeheersing in de financiële sector», 20
oktober 2010 (COM(2010) 579), p. 11.
Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen (PbEG L110, blz. 28
e.v.).
Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en liquidatie
van kredietinstellingen (PbEG L 125, blz. 13 e.v.).
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nis (de regeling met betrekking tot de zogeheten «trigger
events») wijs ik op artikel 3:267d, waarin is bepaald dat de
Afdeling 3.5.8 Wft van toepassing is op overeenkomsten
waarbij een bank of verzekeraar met zetel in Nederland
partij is, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.
Hiermee worden de bepalingen in Afdeling 3.5.8 Wft gekwalificeerd als voorrangsregels in de zin van de Rome I
Verordening.235 Het gevolg hiervan is dat de Nederlandse
rechter deze bepalingen altijd zal toepassen, ook indien
een ander recht dan het Nederlandse de overeenkomst zou
beheersen, ongeacht of dat andere recht van toepassing is
als gevolg van een rechtskeuze of van een andere omstandigheid. Ingeval een buitenlandse rechter bevoegd zou
zijn, is het aan die rechter te beslissen of hij de Nederlandse kwalificatie van de bepalingen als voorrangsregels in de
zin van de Rome I Verordening honoreert.
In dit verband zou ik ook graag kort willen stilstaan bij de
regeling inzake de rechten van wederpartijen na een gebeurtenis. Het doel van deze regeling is dat het ingrijpen
door DNB of de minister van Financiën op basis van de in
het wetsvoorstel voorziene bevoegdheden niet wordt belemmerd, doordat wederpartijen in een rechtsverhouding
met een probleeminstelling deze rechtsverhouding op
grond van dit ingrijpen, bijvoorbeeld, beëindigen. Wanneer
zou worden bepaald dat wederpartijen alleen bij het daadwerkelijke ingrijpen door DNB of de minister zonder toestemming van DNB geen beroep op bepaalde contractuele
bedingen mogen doen, zouden wederpartijen hier eenvoudig aan kunnen ontsnappen door aan te knopen bij gebeurtenissen die gelieerd zijn aan het ingrijpen. Om die reden is
in artikel 3:267e Wft bepaald dat naast de goedkeuring van
het overdrachtsplan en de besluiten van de minister ook
bijvoorbeeld gebeurtenissen ter voorbereiding hierop en die
met de uitvoering verband houden onder de regeling vallen.
Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van een direct verband met het ingrijpen door DNB of de minister;
contractuele bedingen waar de wederpartij zich op een
zelfstandige grond kan beroepen blijven van kracht. Bijvoorbeeld, wanneer DNB een overdrachtsplan voorbereidt
en er tegelijkertijd vanwege de financiële positie van de financiële onderneming een afwaardering van de kredietwaardigheid plaatsvindt, kan een wederpartij van deze financiële onderneming wanneer in hun rechtsverhouding is
bedongen dat bij deze afwaardering de wederpartij bepaalde rechten krijgt zonder toestemming van DNB een beroep
blijven doen op deze rechten. Dit is anders wanneer de afwaardering van de kredietwaardigheid het gevolg is van het
ingrijpen door DNB of de minister. In dat geval kan de wederpartij zich zonder toestemming van DNB niet op het beding beroepen. Ook tijdens of na het ingrijpen door DNB of
de minister kunnen wederpartijen zich zonder toestemming
van DNB op contractuele bedingen beroepen waarvoor een
zelfstandige grond is.
Voorts vragen deze leden [van de CDA-fractie (red.)] wat
235

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 17 juni 2008 inzakt het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst («Rome I»),
(PbEU L 177, blz. 6 e.v., met rectificatie in PbEU 2009, L 309,
blz. 87 e.v.).
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de vooruitzichten zijn voor de spoedige indiening van een
Europese richtlijn op dit vlak.
De Europese Commissie heeft reeds sinds enige tijd laten
weten dat een spoedige indiening van een richtlijnvoorstel
op handen is. De eerste week van april van dit jaar heeft de
Europese Commissie een discussiedocument gepubliceerd
over een onderdeel van het in voorbereiding zijnde richtlijnvoorstel, te weten bail-in debt (de mogelijkheid om de
schulden van crediteuren af te schrijven in geval van de
afwikkeling van een bank).
De Commissie heeft aangegeven eerst dit document met
verschillende belanghebbenden, waaronder de EUlidstaten, te willen bespreken, voordat zij het uiteindelijke
richtlijnvoorstel publiceert. Voor deze besprekingen heeft
de Commissie vier weken uitgetrokken. Hieruit kan worden
opgemaakt dat de Commissie niet verwacht voor mei 2012
met haar voorstel te komen.
Kamerstuk 33.059, nr. 03
2. AFWIKKELING VAN FINANCIËLE ONDERNEMINGEN
IN PROBLEMEN
Het kabinet stelt de volgende regeling voor om tot een tijdige en efficiënte afwikkeling van financiële ondernemingen
in problemen te komen. De Nederlandsche Bank (DNB)
wordt de mogelijkheid gegeven om, ten aanzien van een
bank of verzekeraar, achter de schermen een plan op te
stellen tot overdracht van deposito-overeenkomsten, overige passiva of activa, of aandelen aan een private derde
partij, hetgeen in principe ook een overbruggingsinstelling
kan zijn. Wanneer DNB van oordeel is dat de bank of verzekeraar problemen heeft, kan zij de rechtbank verzoeken
de overdrachtsregeling uit te spreken. Zij legt bij haar verzoek het overdrachtsplan ter goedkeuring voor. Wanneer
DNB de rechtbank verzoekt om de noodregeling of het faillissement uit te spreken, kan zij bij haar verzoek het overdrachtsplan overleggen. Nadat de rechtbank de overdrachtsregeling, de noodregeling of het faillissement heeft
uitgesproken en het overdrachtsplan heeft goedgekeurd
wordt het overdrachtsplan door de overdrager, bewindvoerder, onderscheidenlijk curator uitgevoerd.
§ 2.1. Doel
In overeenstemming met de principes van de markteconomie is het uitgangspunt dat niet wordt uitgesloten dat banken en verzekeraars kunnen falen. Dit zal betekenen dat in
de relatief zeldzaam voorkomende gevallen dat een financiële onderneming in problemen verkeert zij onder de noodregeling of het faillissement zal worden geliquideerd. Vanuit
het oogpunt van de nutsfuncties van banken en verzekeraars en de grote, maatschappelijke verstoring waartoe
stagnatie van deze nutsfuncties kan leiden, kan het echter
wenselijk zijn dat het geheel dan wel een deel van het bedrijf van de financiële onderneming overgaat op een private
derde partij. Dit neemt niet weg dat risicodragende kapitaalverschaffers, zoals aandeelhouders en onverzekerde
crediteuren, zoveel mogelijk met de verliezen die zij ingeval
van een liquidatie zouden hebben geleden moeten worden
geconfronteerd om het moreel risico te verminderen. Om
dit duale doel te bereiken zijn bevoegdheden nodig waarmee de relevante bedrijfsonderdelen van een bank of verzekeraar bij een derde kunnen worden voortgezet, zonder
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dat de onderneming en de bij haar betrokken partijen inspraak hebben in de wijze waarop en de voorwaarden
waaronder dit gebeurt. Concreet betekent dit dat een gedwongen overdracht mogelijk moet zijn, terwijl de financiële
onderneming haar bedrijf nog uitoefent. De overdracht van
relevante bedrijfsonderdelen kan betekenen dat bepaalde
activa en passiva van de onderneming overgaan.
In dit geval is er sprake van een feitelijke opsplitsing, waarbij een derde bepaalde activa en passiva verkrijgt, terwijl
andere activa en passiva achterblijven in de boedel van de
onderneming. Dit mag niet ten koste gaan van achterblijvende schuldeisers. Het is echter ook mogelijk dat de gehele onderneming overgaat. Dit kan geschieden doordat alle activa en passiva van de onderneming of alle aandelen
in de vennootschap op een derde overgaan. Idealiter vindt
de overdracht van activa en passiva of de overdracht van
de aandelen plaats uiterlijk op het moment waarop de onderneming haar bedrijf niet meer kan uitoefenen. Voor de
goede orde wordt opgemerkt dat het begrip «overdracht»
overeenkomstig het spraakgebruik wordt gehanteerd. Indien het begrip «overdracht» in de zin van artikel 3:80 lid 3
van het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
§ 2.2. Hoofdlijnen
Gezien de nutsfuncties van banken en verzekeraars heeft
het wetsvoorstel betrekking op deze financiële ondernemingen. Ingeval DNB van oordeel is dat een van deze financiële ondernemingen in problemen verkeert, kan zij een
overdrachtsplan voorbereiden. Dit houdt in dat DNB het initiatief tot een overdracht neemt en deze regisseert. Zij zal
hierbij op zoek gaan naar een overnemer. Het overdrachtsplan kan betrekking hebben op depositoovereenkomsten
(waarvoor doorgaans middelen van het depositogarantiestelsel zullen worden aangewend), activa of passiva anders
dan deposito’s, door de financiële onderneming uitgegeven
aandelen of een combinatie van deze.
Indien DNB een overdrachtsplan voorbereidt, kan zij dit aan
de financiële onderneming mededelen. Het gevolg hiervan
is dat DNB de financiële onderneming kan verplichten gegevens of inlichtingen aan bepaalde derden, zoals een
overnamekandidaat, te verschaffen en toe te staan dat deze derden plaatsen van de financiële onderneming betreden. Tegen deze verplichtingen en tegen na de mededeling
gedane aanwijzingen staan geen bezwaar en beroep open.
Tevens geldt dat de mededeling ertoe leidt dat elke persoon die deel uitmaakt van de organen van de financiële
onderneming, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid
tegenover de financiële onderneming, verplicht is medewerking te verlenen aan de voorbereiding van het overdrachtsplan.
Afhankelijk van de soorten overdracht in het overdrachtsplan, staan DNB drie mogelijkheden ter beschikking wanneer het overdrachtsplan gereed is, te weten de rechtbank
te verzoeken toepassing te geven aan:
1. de overdrachtsregeling;
2. de noodregeling; of
3. het faillissement.
DNB kan de rechtbank hiertoe verzoeken indien zij van
oordeel is dat aan het hiervoor geldende – voor alle drie de
procedures gelijkluidende – criterium is voldaan, dat erop
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neerkomt dat een financiële onderneming in problemen
verkeert zonder dat er voldoende of tijdig kans op herstel
is.
Bij haar verzoek aan de rechtbank legt DNB het door haar
voorbereide overdrachtsplan over. Ingeval DNB een overdrachtsplan heeft voorbereid dat slechts betrekking heeft
op deposito-overeenkomsten of activa of passiva anders
dan deposito’s, dan zal DNB de rechtbank meestal om de
noodregeling of het faillissement verzoeken. Ingeval het
overdrachtsplan alleen betrekking heeft op door de financiele onderneming uitgegeven aandelen, zal DNB de rechtbank verzoeken om de overdrachtsregeling uit te spreken.
Het is echter ook mogelijk dat DNB, indien zij een overdrachtsplan heeft voorbereid dat ziet op depositoovereenkomsten of activa of passiva anders dan deposito’s
– eventueel tevens ziende op door de financiële onderneming uitgegeven aandelen –, de rechtbank om de overdrachtsregeling verzoekt. Hierbij kan gedacht worden aan
de situatie dat een overnamekandidaat interesse heeft in
de deposito-overeenkomsten en een andere overnamekandidaat interesse heeft in de resterende onderneming
om deze om te vormen tot een financieringsmaatschappij.
Wanneer summierlijk blijkt dat aan het criterium is voldaan,
spreekt zij de overdrachtsregeling, noodregeling of het faillissement uit.
Tevens benoemt de rechtbank een overdrager, bewindvoerder, onderscheidenlijk curator, waarvoor DNB een
voordracht kan doen. Wanneer de rechtbank tevens het
overdrachtsplan goedkeurt, dient de overdrager, bewindvoerder, onderscheidenlijk curator het overdrachtsplan uit
te voeren.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat het bovenstaande
onverlet laat dat DNB ook zonder een overdrachtsplan voor
te bereiden de rechtbank kan verzoeken om de noodregeling of het faillissement uit te spreken.
In een consultatiereactie is de vraag gesteld of DNB kan
worden betrokken bij een procedure, gebaseerd op de actio
pauliana. Op grond van artikel 42 van de Faillissementswet
(Fw) kan de curator ten behoeve van de boedel elke
rechtshandeling die de schuldenaar voor de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling
van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. DNB neemt de maatregelen of dient de verzoeken in in haar rol als toezichthouder
en niet in haar rol als schuldenaar. Wanneer de rechtbank
het overdrachtsplan goedkeurt, weegt deze ook de belangen van crediteuren (zie paragraaf 2.3, onder c). Met de
goedkeuring van het overdrachtsplan wordt de schuldenaar/probleeminstelling tot het doen van rechtshandelingen verplicht en is niet langer voldaan aan de voorwaarde
dat de schuldenaar onverplicht rechtshandelingen verricht.
Theoretisch is het voorstelbaar dat een rechtshandeling
van de probleeminstelling met DNB in haar hoedanigheid
als schuldeiser tot een actio pauliana leidt. Dat is evenwel
ook nu reeds zo, nog daargelaten dat dit een buitengewoon
onwaarschijnlijk scenario is.
§ 2.3. Soorten overdracht [in deze uitgave opgenomen bij
afdeling 3.5.4A.1, Overdracht (red.)]
a. algemeen
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§ 2.4. Rechtsbescherming [in deze uitgave opgenomen bij
artikel 3:159u (red.)]
§ 2.5. Overdrachtsplan [in deze uitgave opgenomen bij artikel 3:159c (red.)]
§ 2.6. Verzoek aan de rechtbank [in deze uitgave opgenomen bij artikel 3:159ij (red.)]
§ 2.7. Overdracht [in deze uitgave opgenomen bij artikel
3:159z (red.)]
§ 2.8 Overbruggingsinstelling [in deze uitgave opgenomen
bij artikel 3:159t (red.)]
§ 2.9 Internationale dimensie
Met betrekking tot de vraag in hoeverre de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen werking hebben in andere
staten wordt het volgende opgemerkt. Voor zover de in dit
wetsvoorstel voorgestelde maatregelen toezichtsmaatregelen zijn, dienen zij in andere Lidstaten te worden erkend op
grond van de toepasselijke toezichtsrichtlijnen, meer in het
bijzonder op grond van het beginsel van «home country
control». Voorstellen die betrekking hebben op de noodregeling of het faillissement, vallen onder de EU-richtlijnen
sanering en liquidatie.236 Zij dienen dan ook te worden erkend in andere EU-lidstaten. Zo zal een door de rechtbank
in het kader van een noodregeling of faillissement goedgekeurd overdrachtsplan werking hebben in andere lidstaten.
Hetzelfde geldt voor de overdrachtsregeling. De overdrachtsregeling kan worden gezien als een «maatregel die
bestemd is om de financiële positie van een bank of verzekeraar in stand te houden of te herstellen, en die van dien
aard is dat zij de bestaande rechten van derden kan aantasten». Daarmee is de overdrachtsregeling een saneringsmaatregel in de zin van de richtlijnen sanering en liquidatie, die op grond van die richtlijnen volledige rechtswerking hebben in de gehele Europese Unie.
De in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen kunnen
van invloed zijn op de inhoud van overeenkomsten die door
de probleeminstelling zijn gesloten. In de praktijk komt het
voor dat de probleeminstelling en haar wederpartij een ander recht dan Nederlands recht van toepassing hebben
verklaard op een dergelijke overeenkomst. Voor dat geval
is bepaald dat de afdeling van toepassing is op een bank of
verzekeraar met zetel in Nederland, ongeacht het recht dat
van toepassing is. In geval van een rechtskeuze voor buitenlands recht zal een Nederlands voorschrift dat van invloed is op de inhoud van een contractuele bepaling in beginsel niet rechtstreeks van toepassing zijn, tenzij het voorschrift bijvoorbeeld kan worden aangemerkt als een zogenaamde «voorrangsregel», dat wil zeggen een regel van
bijzonder dwingend recht die moet worden toegepast on236

Richtlijn nr. 2001/17/EG van het Europees Parlement en de
Europese Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering
en liquidatie van verzekeringsondernemingen, PbEG L 110;
Richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees Parlement en de
Europese Raad van 4 april betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen, PbEG L 125.
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geacht welk recht overigens van toepassing zou zijn. Om te
bevorderen dat voorgestelde regeling ook effect heeft bij financiële contracten die worden beheerst door buitenlands
recht, is daarom bepaald dat sprake is van «voorrangsregels» als bedoeld in de Rome I Verordening. Hiermee
wordt in elk geval bereikt dat de Nederlandse rechter bedoelde bepalingen als voorrangsregels zal beschouwen.
Hiermee wordt voorts bereikt dat Nederland pretendeert dat
bedoelde bepalingen ook van toepassing zijn ingeval een
buitenlandse rechter bevoegd is. Het is aan de buitenlandse rechter om te beslissen of hij deze pretentie honoreert.
Ook in de regeling betreffende de zogeheten trigger events
(zie hoofdstuk 4) is bepaald dat de daarin opgenomen bepalingen voorrangsregels zijn.
3. STABILITEIT VAN HET FINANCIËLE STELSEL [in deze
uitgave opgenomen in boek 6 (red.)]
4. RECHTEN VAN WEDERPARTIJEN NA EEN GEBEURTENIS [in deze uitgave opgenomen bij afdeling 3.5.8 (red.)]
5. CONSULTATIE
Van 4 maart tot en met 6 mei 2011 heeft een concept van
het wetsvoorstel voor publieke consultatie voorgelegen.
Hierop zijn 14 reacties ontvangen van partijen uit onder andere de financiële en juridische sector en de academische
wereld. Uit de reacties blijkt dat in algemene zin de noodzaak wordt onderkend om naar aanleiding van de financiële
crisis van de afgelopen jaren de interventieladder aan te
vullen met een aantal verdergaande interventiebevoegdheden. Wel hebben verschillende respondenten opmerkingen
gemaakt ten aanzien van de timing en verschillende elementen van het wetsvoorstel.
Door verscheidene respondenten is gevraagd waarom niet
op het initiatief van de Europese Commissie wordt gewacht
om tot een Europees kader voor crisismanagement in de
financiële sector te komen. Zoals in de Inleiding is aangegeven, is het nog onzeker wanneer de voorgestane Europese regelgeving gereed zal zijn. Vanwege het grote belang dat het kabinet hecht aan een goed functionerend en
stabiel financieel stelsel, heeft het besloten vooruitlopend
op, maar in lijn met de Europese ontwikkelingen zelf een
regeling voor te stellen om tot een tijdige en ordentelijke
afwikkeling te kunnen komen en tevens te voorzien in
maatregelen met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel. Wat betreft het onderdeel van het wetsvoorstel
over de afwikkeling van financiële ondernemingen in problemen is verschillende malen gevraagd waarom naast
banken ook verzekeraars onder de reikwijdte vallen. Ook
verzekeraars zijn onder de reikwijdte opgenomen, omdat
ook zij door het aangaan van verzekeringsovereenkomsten
een belangrijke nutsfunctie vervullen, de schuldeisers van
verzekeraars veelal particuliere verzekerden zijn, en verzekeraars van belang zijn voor een stabiel financieel stelsel.
De rechtsbescherming van met name aandeelhouders ingeval van de overdrachtsregeling werd door verschillende
respondenten te beperkt gevonden. Naar aanleiding van de
consultatiereacties is daarom de grens van het vooraf horen van aandeelhouders verlaagd van 10% naar 5%. Een
effectieve overdrachtsregeling vraagt evenwel om een
goede balans tussen rechtsbescherming enerzijds en snel-
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heid en vertrouwelijkheid anderzijds. Om die reden is bepaald dat de rechtbank aandeelhouders die meer dan 5%
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord, tenzij belangen van geheimhouding of spoed zich daartegen verzetten.
Ook de voorgestelde regeling voor vaststelling van de
schadeloosstelling ingeval van onteigening op grond van
het nieuwe deel 6 oogstte kritiek. De constructie waarin de
minister de schadeloosstelling vaststelt en het aan de onteigenden wordt overgelaten om die schadeloosstelling aan
de rechter voor te leggen, is vervangen door een regeling
waarin de rechter de schadeloosstelling vaststelt.
De meeste kritiek van de respondenten was gericht op de
regeling over de rechten van wederpartijen na een gebeurtenis (trigger events). In de consultatieversie van het wetsvoorstel had deze regeling betrekking op alle maatregelen
die DNB kan treffen ten aanzien van een financiële onderneming. Veel respondenten gaven aan dat deze brede toepassing van de regeling de Nederlandse financiële sector
sterk zou benadelen ten opzichte de financiële sectoren in
het buitenland. Om die reden is de regeling aangepast door
deze in lijn te brengen met een gelijksoortige regeling in de
UK Banking Act 2009. Dit betekent dat de regeling over de
rechten van wederpartijen na een gebeurtenis alleen betrekking heeft op de maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn
voorzien.
Tevens hebben de consultatiereacties tot verschillende andere aanpassingen van het wetsvoorstel geleid, zoals het
horen door de rechtbank van de probleeminstelling in geval
van een aandelenoverdracht en het opnemen van de systematiek van de interventieladder in de memorie van toelichting.

gegevens of inlichtingen te verschaffen aan bepaalde derden, zoals de overnemer. Denkbaar is dat de probleeminstelling of curator ten behoeve van de inlichtingenverplichting een zogeheten data room moet inrichten.
Het gaat hierbij evenwel om nalevingskosten die zich
slechts zeer incidenteel zouden kunnen voordoen en die
zich vanwege de afhankelijkheid van het concrete geval
moeilijk op voorhand laten becijferen.

6. INHOUDELIJKE NALEVINGSKOSTEN EN ADMINISTRATIEVE LASTEN
Het wetsvoorstel voorziet in maatregelen tot interventie bij
financiële ondernemingen voor DNB en de minister van Financiën. Het voorstel heeft geen administratieve lasten tot
gevolg. Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven en de burgers om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, die voortvloeien uit wetgeving
en regelgeving van de overheid. Het wetsvoorstel voorziet
echter niet in verplichtingen tot het verstrekken van informatie aan de overheid. In het bijzondere geval dat aan de
nieuwe interventiemaatregelen toepassing zou moeten
worden gegeven, kan er wel sprake zijn van inhoudelijke
nalevingskosten. Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten die samenhangen met de naleving van inhoudelijke wettelijke verplichtingen van het bedrijfsleven, waaronder informatieverplichtingen aan derden. De artikelen
3:159d Wft en 212hl en 213ak Fw in het wetsvoorstel voorzien in een informatieverplichting van de probleeminstelling, respectievelijk de curator aan bepaalde derden. In het
kort bepalen de artikelen dat DNB, wanneer zij de probleeminstelling, respectievelijk curator heeft medegedeeld
een overdrachtsplan voor te bereiden, deze kan verplichten
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Implementatiewet herziene richtlijn prospectus kamerstuk 33.023 nr 3
ALGEMEEN
1. Inleiding
Overeenkomstig artikel 31 van de richtlijn nr. 2003/71/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van richtlijn nr. 2001/34/EG (PbEU L
345) (hierna: richtlijn prospectus) heeft de Europese Commissie vijf jaar na de datum van inwerkingtreding de richtlijn
prospectus geëvalueerd. Het voorstel tot wijziging van de
richtlijn prospectus werd door de Europese Commissie op 9
januari 2009 ter consultatie gepubliceerd. De evaluatie
leidde tot wijziging van enkele onderdelen van de richtlijn
transparantie en de richtlijn prospectus. Hiermee is beoogd
de toepassing van de richtlijn prospectus te vereenvoudigen en te verbeteren, de doeltreffendheid ervan te verhogen en het internationale concurrentievermogen van de Europese Unie te bevorderen, waarmee tot de vermindering
van de administratieve lasten wordt bijgedragen.
Op 24 november 2010 is richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn nr.
2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd
moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn
2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt
zijn toegelaten (PbEU L327/1) vastgesteld (hierna: de herziene richtlijn prospectus). Die richtlijn is in werking getreden op 31 december 2010.
Het onderhavige voorstel strekt tot implementatie van de
verplichtingen die voortvloeien uit de herziene richtlijn
prospectus.
2. Hoofdlijnen van de herziene richtlijn prospectus
De richtlijn prospectus heeft als doel de eisen inzake de
opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus
verder te harmoniseren. Om dit doel te bereiken, verplicht
de richtlijn prospectus lidstaten om aanbiedingen van effecten aan het publiek of toelatingen van effecten tot de handel op een in een lidstaat gelegen of functionerende gereglementeerde markt, afhankelijk te stellen van de publicatie
van een prospectus dat is goedgekeurd door een bevoegde
toezichthouder of toezichthoudende instantie van een andere lidstaat.
Op onderdelen is de richtlijn prospectus en de richtlijn
transparantie gewijzigd. Zo wordt het drempelbedrag van €
50 000 euro in de uitzondering van het verbod om zonder
goedgekeurd prospectus effecten aan het publiek aan te
bieden in de richtlijn prospectus verhoogd naar € 100 000.
Dit drempelbedrag wordt ook in een aantal bepalingen van
de richtlijn transparantie die aan uitgevende instellingen
ontheffing van bepaalde verplichtingen geven, verhoogd
naar € 100 000. Het betreft bijvoorbeeld een ontheffing van
de verplichting om de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen.
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Daarnaast wordt in de uitzondering voor het aanbieden van
effecten aan het publiek met een totale tegenwaarde van
minder dan € 100 000 verduidelijkt dat het om de totale tegenwaarde in de Europese Economische Ruimte gaat.
Ook wordt het aantal personen die geen gekwalificeerde
beleggers zijn, in de vrijstelling van de prospectusplicht
verhoogd van 100 naar 150. Momenteel valt een aanbieding van effecten aan het publiek buiten de reikwijdte van
de richtlijn prospectus als de totale tegenwaarde van die
aanbieding minder dan € 2 500 000 bedraagt. Dit bedrag
wordt in de richtlijn prospectus verhoogd naar € 5 000 000.
Dit betekent dat lidstaten er voor kunnen kiezen om een
aanbieding van effecten aan het publiek waarvan de totale
tegenwaarde minder € 5 000 000 bedraagt, al dan niet binnen de reikwijdte te laten vallen van het verbod om zonder
goedgekeurd prospectus aan het publiek effecten aan te
bieden.
Tevens wordt de uitzondering van de prospectusplicht voor
aanbiedingen aan werknemers uitgebreid tot effecten van
uitgevende instellingen met een hoofdkantoor of statutaire
zetel in de Europese Unie, en tot effecten die zijn toegelaten tot de handel op een markt buiten de Europese Unie.
Ten aanzien van de definitie van gekwalificeerde belegger
wordt in de herziene richtlijn prospectus aangesloten bij de
definitie van professionele cliënt uit de richtlijn markten voor
financiële instrumenten. Omdat de verplichting om een
jaarlijks informatiedocument te publiceren met inwerkingtreding van de richtlijn transparantie een dubbele verplichting is geworden, vervalt deze verplichting.
Een andere wijziging die de herziene richtlijn prospectus
met zich meebrengt, ziet op de samenvatting van het prospectus. Deze samenvatting moet de kerngegevens bevatten bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel s van de herziene richtlijn prospectus. De Europese Commissie kan nadere invulling geven aan de eisen die gesteld worden aan
het formaat van de samenvatting en de gedetailleerde inhoud en specifieke vorm van de in de samenvatting op te
nemen kerngegevens.
Tot slot wordt het prospectus voortaan geacht beschikbaar
voor het publiek te zijn als het prospectus is gepubliceerd
op de website van de uitgevende instelling of op de website
van de financiële intermediairs.
Kamerstuk 33.023, nr 5
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat het doel
van de richtlijn vooral harmonisatie van regelgeving betreft.
Dit vinden de leden van de CDA-fractie een nuttig doel. Zij
vragen de regering hierbij aan te geven in hoeverre door de
implementatie van de richtlijn de situatie ten opzichte van
de prospectus ook daadwerkelijk verbetert? Verder verzoeken genoemde leden om een appreciatie door de regering.
Uit verschillende studies blijkt dat marktpartijen in hun beoordeling van de richtlijn prospectus positief zijn over het
effect van deze richtlijn. 237 Men beschouwt de richtlijn als
237

Zie:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/p
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een stap in de juiste richting naar een enkele Europese effectenmarkt. De richtlijn prospectus zorgde namelijk voor
een geharmoniseerde en coherente structuur van het prospectus. Daardoor kon ook het zogenaamde paspoortsysteem worden geïntroduceerd. Dit betekent dat uitgevende
instellingen met een goedgekeurd prospectus binnen de
gehele Europese Economische Ruimte (EER) effecten mogen aanbieden aan het publiek als de toezichthouder, die
het prospectus heeft goedgekeurd, het aan dat prospectus
verbonden „Europees paspoort. aan toezichthoudende instanties van de andere lidstaten heeft genotificeerd. Vanwege dit paspoortsysteem is het eenvoudiger geworden om
effecten in een of meerdere lidstaten aan het publiek aan te
bieden of tot de handel op een gereglementeerde markt toe
te laten. Toch is gebleken dat de richtlijn prospectus problemen met zich meebrengt die in twee groepen kunnen
worden onderverdeeld: (i) ondoeltreffendheden die uit het
ontbreken van juridische duidelijkheid voortvloeien en (ii) situaties waarin belastende vereisten gelden. Daardoor wordt
het aantrekken van kapitaal bemoeilijkt.238 Met de herziene
richtlijn prospectus is getracht om de richtlijn prospectus
doeltreffender te maken en de lasten voor ondernemingen
uit de Europese Unie (EU) te verminderen.
De wijzigingen die de herziene richtlijn prospectus met zich
meebrengt, adresseren de hiervoor genoemde problemen.
Als voorbeeld van die wijzigingen kunnen worden genoemd
de aanpassing van de definitie van „gekwalificeerde belegger. Daardoor die definitie nu aansluit bij de definitie van
“professionele cliënt” uit de richtlijn markten voor financiële
instrumenten en de in artikel 5:23 van de Wft geïmplementeerde wijzigingen van de zogenaamde „twee dagen intrek
termijn.. Niet in alle lidstaten werd die termijn op dezelfde
wijze vastgesteld. Met implementatie van de herziene richtlijn prospectus is het marktpartijen duidelijk hoe lang die
termijn in alle lidstaten ten minste duurt en wat de regels
ten aanzien van de verlenging van die termijn zijn. Ook
worden bepaalde vrijstellingen van de prospectusplicht geharmoniseerd. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt dat de zogenaamde „fusievrijstelling. van artikel 4, eerste lid, onderdeel
c, van de richtlijn prospectus (geïmplementeerd in artikel
5:4 Wft) ook geldt bij splitsingen.
Naar de mening van de regering wordt door de implementatie van de herziene richtlijn prospectus de situatie met betrekking tot de prospectusplicht daadwerkelijk verbeterd.
De regering geeft aan dat het aantal personen die geen
gekwalificeerde beleggers zijn, in de vrijstelling van de
prospectusplicht wordt verhoogd van 100 naar 150, zo lezen de leden van de VVD-fractie. Kan de regering aangeven waarop dit getal (150) is gebaseerd?
Het getal 150 is gebaseerd op het getal genoemd in artikel
3, tweede lid, onderdeel b, van de richtlijn prospectus. De
verhoging vindt z.n oorsprong in de wens van het Europees
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rospectus/background_en.pdf
en
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/prospectus/cses_report_en.pdf
Zie: Samenvatting van de effectenbeoordeling, {COM(2009)
491 definitief} van 23 september 2009, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1222
:FIN:NL:PDF
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Parlement om het kleinere ondernemingen makkelijker te
maken kapitaal aan te trekken. Aanvankelijk wilde het Europees Parlement een verhoging naar 250 personen. Tijdens de Triloog (onderhandelingen tussen Parlement,
Raad en Commissie) is het aantal uiteindelijk vastgesteld
op 150.
Kamerstuk 33.023, nr 3
3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Dit voorstel behelst in de eerste plaats een aantal wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). De
wijzigingen zien onder meer op de toepasselijkheid van diverse vrijstellingen, de eisen die aan de samenvatting van
het prospectus worden gesteld, de diverse regels omtrent
het document ter aanvulling van het prospectus, de geldigheidsduur van het prospectus en de plicht tot publicatie van
het prospectus.
Hoewel de herziene richtlijn prospectus aan de lidstaten de
mogelijkheid biedt om het drempelbedrag in de zogenaamde € 2,5 miljoen vrijstelling van de prospectusplicht van artikel 1, tweede lid, onderdeel h, van de richtlijn prospectus
te verhogen naar € 5 miljoen, is er in dit wetsvoorstel gekozen om dit drempelbedrag niet te verhogen. Een dergelijke
verhoging is onwenselijk omdat daarmee het aantal van
toezicht vrijgestelde aanbiedingen van effecten zou toenemen. Een uitgevende instelling kan via het uitgeven van
verschillende categorieën van effecten (namelijk effecten
met aandelenkarakter en effecten zonder aandelenkarakter) al een bedrag van € 5 miljoen ophalen zonder dat
een door een bevoegde toezichthouder goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. Als het
drempelbedrag van € 2,5 miljoen zou worden verhoogd
naar € 5 miljoen, zouden aanbiedingen van effecten met
een tegenwaarde van in totaal € 10 miljoen (namelijk door
voor € 5 miljoen effecten met aandelenkarakter en voor € 5
miljoen effecten zonder aandelenkarakter aan te bieden die
door één uitgevende instelling worden uitgegeven) niet onder de prospectusplicht vallen, hetgeen een onwenselijke
situatie is.
In de considerans van de herziene richtlijn prospectus
wordt in overweging 9 opgemerkt dat de drempel van € 50
000 geen afspiegeling meer vormt van het verschil qua beleggingscapaciteit tussen niet-professionele en professionele beleggers, aangezien is gebleken dat zelfs beleggers
die niet als professioneel kunnen worden aangemerkt beleggingen hebben gedaan van meer dan € 50 000 bij één
transactie. Ook in de toelichting op de achtste Nota van
Wijziging op het Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële
markten 2010239 is reeds opgemerkt dat in Nederland talrijke voorbeelden zijn geweest van malafide beleggingsproducten. In Nederland is ten behoeve van een gelijk speelveld ervoor gekozen om dit drempelbedrag ook toe te passen bij het aanbieden van beleggingsobjecten en rechten
van deelneming in beleggingsinstellingen. In dit voorstel
wordt dit drempelbedrag in enige bepalingen van de Wft en
van de Wet toezicht financiële verslaggeving (hierna: Wtfv)
verhoogd van € 50 000 naar € 100 000.
Andere vrijstellingen, zoals de dividendvrijstelling van arti239

Kamerstuk 32.036, nr. 17.
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kel 5:3, tweede lid, onderdeel d, van de Wft of de werknemersvrijstelling van artikel 5:3, tweede lid, onderdeel e, van
die wet zijn verduidelijkt en verruimd. Met de verruiming
van de werknemersvrijstelling wordt een lastenverlichting
beoogd voor uitgevende instellingen. In de Europese Unie
gevestigde uitgevende instellingen waarvan geen effecten
tot de handel op een in een lidstaat gelegen of functionerende gereglementeerde markt zijn toegelaten, kunnen
door deze wijziging aan hun werknemers effecten aanbieden zonder een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen.
Dit voorstel bevat ook wijzigingen die betrekking hebben op
de samenvatting van het prospectus. Zo zal de samenvatting de kerngegevens moet bevatten om beleggers te helpen als ze overwegen in de in het prospectus beschreven
effecten te beleggen.
Met betrekking tot het document ter aanvulling van het
prospectus is in artikel 16 van de herziene richtlijn prospectus een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verplichting om een document ter aanvulling van het prospectus op
te stellen en anderzijds het recht van beleggers om hun
aanvaarding van of inschrijving op de effecten in te trekken.
Een document ter aanvulling van een prospectus moet
worden opgesteld als zich na de goedkeuring van het prospectus en voor het einde van de aanbieding (of toelating tot
de handel indien dat moment later valt) een belangrijke
nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die
verband houdt met de informatie in het prospectus voordoet of geconstateerd wordt, die van invloed kan zijn op de
beoordeling van de effecten.
Het recht tot intrekking van een aanvaarding van de effecten geldt omwille van de rechtszekerheid alleen nog als het
prospectus betrekking heeft op een aanbieding van effecten aan het publiek. Bovendien moet er sprake zijn van een
«factor, fout of onnauwkeurigheid» die zich heeft voorgedaan vóór de definitieve sluiting van de aanbieding en de
levering van de aangeboden effecten.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een tweetal
omissies te herstellen. Ten onrechte was de verplichting
om in het prospectus te vermelden wie verantwoordelijk is
voor het prospectus niet eerder geïmplementeerd en was
na invoering van de Wft de vrijstelling voor het aanbieden
van effecten die reeds tot de handel op een in Nederland
gelegen of functionerende gereglementeerde markt waren
toegelaten, abusievelijk niet meer opgenomen.
Tot slot is besloten om bij wet in formele zin vast te leggen
dat artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
niet van toepassing is bij het toetsen van supplementen,
zoals dat voor het toetsen van prospectussen ook al in de
Wft was vastgelegd, namelijk in artikel 5:9a, vijfde lid. Voor
een nadere toelichting op de overige, meer technische,
aanpassingen van de Wft en Wtfv wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting.

pelbedrag niet te verhogen, zo vragen de leden va de VVDfractie.
De regering heeft ervoor gekozen om dit drempelbedrag
niet te verhogen, zoals aangekondigd in de Kabinetsreactie
van 22 december 2010 op het eindrapport van de Tijdelijke
commissie onderzoek financieel stelsel (commissie De
Wit).240 Een dergelijke verhoging acht de regering onwenselijk, aangezien hiermee het van toezicht vrijgestelde gebied toeneemt. Om die reden zal deze grens nationaal
worden gehandhaafd op 2,5 miljoen euro. De achtergrond
van dat grensbedrag is gelegen in het feit dat het verplicht
stellen van een prospectus onredelijke kosten met zich
mee zou brengen voor de aanbieder in verhouding tot de
omvang van de emissie. Om misbruik van deze vrijstelling
tegen te gaan is de nationale regelgeving sinds 1 juli 2011
aangescherpt, zodat het niet langer mogelijk meer is om
verschillende emissies te doen binnen dezelfde groep, of
van verschillende klassen effecten, waarmee feitelijk het totaal opgehaalde kapitaal ver boven de 2,5 miljoen euro uit
kan komen.241

Kamerstuk 33.023, nr 5
De herziene richtlijn biedt aan lidstaten de mogelijkheid om
het drempelbedrag in de zogenoemde € 2,5 miljoenvrijstelling van de prospectusplicht van artikel 1, tweede lid,
onderdeel h, van de richtlijn te verhogen naar € 5 miljoen.
In dit wetsvoorstel is gekozen om dit drempelbedrag niet te
verhogen. Waarom kiest de regering ervoor om dit drem-

240
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Welke lidstaten volgen het voorbeeld van Nederland en
welke niet? Waarom kiezen bepaalde landen ervoor om het
drempelbedrag wel te verhogen?
Navraag bij de toezichthoudende instanties van de ons omringende landen levert het volgende beeld op. In Frankrijk
mag de 5 miljoen euro vrijstelling, zo blijkt uit een onlangs
gepubliceerd consultatiedocument, enkel onder bepaalde
voorwaarden worden toegepast.242 De 2,5 miljoen euro vrijstelling blijft echter gelden - ook weer onder bepaalde
voorwaarden - als effecten via een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) worden aangeboden. België, Duitsland en
Luxemburg zullen naar verwachting het drempelbedrag
verhogen naar 5 miljoen euro terwijl het Verenigd Koninkrijk
het drempelbedrag reeds heeft verhoogd naar 5 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk koos voor verhoging van dit
drempelbedrag om kleine ondernemingen te helpen om op
de kapitaalmarkt kapitaal op te halen.243 De reden waarom
de andere genoemde lidstaten voornemens zijn om het
drempelbedrag te verhogen naar 5 miljoen euro zijn de regering op dit moment niet bekend, maar deze zal naar verwachting niet wezenlijk verschillen van de reden genoemd
door het Verenigd Koninkrijk.
Leiden deze verschillen in implementatie niet tot oneerlijke
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven? Zo nee,
waarom niet?
De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven is niet in
het geding. De 2,5 miljoen euro vrijstelling geldt voor alle
bedrijven die in Nederland kapitaal willen aantrekken. Het
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Kamerstuk 31.980 nr. 16.
Stcrt. 2009, nr. 20007 (Wijzigingsregeling financiële markten
2010).
Zie:
http://www.amf
france.org/documents/general/10225_1.pdf
Zie:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/docs/f/financin
g-business-growth-response.pdf
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betreft hier dus Nederlandse en buitenlandse bedrijven.244
Het staat Nederlandse bedrijven vrij om zonder goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen effecten
aan te bieden in de hiervoor genoemde lidstaten waar wel
gebruik kan worden gemaakt van de 5 miljoen euro vrijstelling. Andersom dienen buitenlandse bedrijven in Nederland, net als de Nederlandse bedrijven, een prospectus dat
is goedgekeurd door de daartoe bevoegde toezichthoudende instantie, algemeen verkrijgbaar stellen als zij in Nederland effecten aanbieden aan het publiek tegen een totale tegenwaarde van 2,5 miljoen euro of meer. Naar de mening van de regering leidt het verschil in implementatie
hiermee niet tot een oneerlijke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.
De leden van de SP-fractie steunen de keuze om de grens
van € 2,5 miljoen in de Nederlandse wet- en regelgeving
niet op te trekken. Wel vragen deze leden waarom deze
grens is opgetrokken en wat Nederland heeft gedaan om
dit te voorkomen. Gezien de problemen met de € 50.000grens ligt een verlaging van de € 2,5 miljoen-grens juist
meer voor de hand volgens de leden van de SP-fractie.
Hoe denkt de regering daarover?
De achtergrond van het drempelbedrag van 2,5 miljoen euro is gelegen in het feit dat het verplicht stellen van een
prospectus voor de aanbieder onredelijke hoge kosten met
zich mee kan brengen in verhouding tot de omvang van de
emissie. Om misbruik van deze vrijstelling tegen te gaan, is
de nationale regelgeving sinds 1 juli 2011 aangescherpt,
zodat het niet langer mogelijk meer is om verschillende
emissies te doen binnen dezelfde groep, of van verschillende klassen effecten, waarmee feitelijk het totaal opgehaalde kapitaal ver boven de 2,5 miljoen euro uit kan komen.245 In het licht van die aanscherpingen acht de regering een verdere verlaging van het drempelbedrag van 2,5
miljoen euro niet nodig.
In de achtste nota van wijziging op de Wijzigingswet financiële markten 2010, die er gekomen is naar aanleiding van
een amendement van de leden Blanksma-van den Heuvel
(CDA) en Irrgang (SP), staat dat wordt beoogd de voorgestelde verhogingen van enkele vrijstellingsdrempels in werking te laten treden per 1 januari 2012. De leden van de
SP-fractie vragen of deze toezegging gestand wordt gedaan. Zo niet, waarom niet, aangezien aan de vermeldde
voorwaarde (publicatie van de herziene Prospectusrichtlijn)
is voldaan?
Ja, die toezegging wordt gestand gedaan. De hiervoor bedoelde verhoging van enkele vrijstellingsdrempels geschiedt door een wijziging van de artikelen 2:59, eerste lid,
2:74, eerste lid, en 5:3, eerste lid, van de Wft.246 Die wijziging is opgenomen in artikel I, onderdelen J, M en VVa,
van de Wijzigingswet financiële markten 2010. Uit artikel IX
van de Wijzigingswet financiële markten 2010, gelezen in
samenhang met een van de besluiten die de inwerkingtre244
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Zie artikel 53, tweede lid, Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht.
Stcrt. 2009, nr. 20007 (Wijzigingsregeling financiële markten
2010).
Stb. 2011, 248.
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ding van die wet regelt, blijkt dat genoemde onderdelen van
de Wijzigingswet financiële markten 2010 op 1 januari 2012
in werking treden.247
Kamerstuk 33.023, nr. 6
Minister De Jager: Dan de prospectus. De heer Irrgang
vroeg of ik de zorgen van de SP deel dat de vrijstelling van
2,5 mln. gebruikt of misbruikt zou worden door louche
marktpartijen. Om misbruik tegen te gaan, zijn al sinds 1 juli
jongstleden enkele voorwaarden voor die vrijstelling van
2,5 mln. aangescherpt. Per 1 juli 2011 geldt die vrijstelling
bijvoorbeeld alleen nog per groep en niet per individuele
uitgevende instelling met betrekking tot die groep. Aan het
behoud van de vrijstelling van 2,5 mln. is vastgehouden,
gelet op de kosten van het opstellen van de prospectus. Indien een wijziging van deze vrijstellingsgrens noodzakelijk
blijkt, hoeft dat niet jarenlang te duren. Wij denken hiermee
balans en evenwicht te hebben gevonden in de voorstellen
en de belangen. […]
De heer Van Vliet vroeg of ik kan bevestigen dat ik net als
de PVV de intentie heb om de vrijstelling van 2,5 mln. niet
te verhogen tot 5 mln. Dat kan ik bevestigen. De vrijstelling
mag wel naar 5 mln. maar ik doe dat inderdaad niet, mede
gelet op de opstelling van de Tweede Kamer in het verleden. […]
De heer Irrgang (SP): De minister zei dat de vrijstelling onder 2,5 mln. is aangescherpt en dat verdere aanscherping,
als die toch nodig was, niet jaren hoeft te duren. Bedoelt de
minister daarmee dat een wijziging van de Europese richtlijn weer heel snel gewijzigd kan worden? Of kan de minister zonder een wijziging van de Europese richtlijn zelf aanscherpingen aanbrengen? Dat laatste zou ik iets overtuigender vinden dan het eerste, want de minister kan in Europa natuurlijk niet zomaar even iets regelen.
Minister De Jager: Ik begrijp dat wij zelf ruimte hebben om
dit te doen.
Kamerstuk 33.023 nr. B
De leden van de fractie van de VVD hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij hebben
hierover nog enkele vragen. Over het voorgestelde grensbedrag van € 2,5 miljoen is al eerder door de regering opgemerkt dat een uitgevende instelling in Nederland nu al €
5 miljoen kan ophalen zonder prospectus, namelijk door
verschillende categorieën effecten uit te geven, bijvoorbeeld € 2,5 miljoen in aandelen en € 2,5 miljoen in obligaties. Het verhogen van dit grensbedrag zou er toe leiden
dat uitgevende instellingen zonder prospectus zelfs € 10
miljoen in Nederland zouden kunnen ophalen, hetgeen als
onwenselijk wordt gezien. De leden van de VVD-fractie
kunnen zich vinden in deze denklijn, maar zij vragen zich af
waarom er niet voor is gekozen om, met een aanpassing
van artikel 5:3 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft, de mogelijkheid te schrappen om per categorie effecten ter waarde van € 2,5 miljoen op te halen. Alsdan zou met gelijkblijvend resultaat geen afwijking van de Europese norm nodig
zijn en zou het toch weer zetten van een «kop» op de Europese regelgeving kunnen worden vermeden. Is de rege247
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ring bereid dit bij een volgende wetswijziging mee te nemen?
Artikel 53, lid 2, van de Vrijstellingsregeling Wft 248 geeft uitgevende instellingen de mogelijkheid om onder bepaalde
voorwaarden per categorie effect € 2,5 miljoen op te halen.
De mogelijkheid om dit «per categorie effect» te doen,
vloeit voort uit de richtlijn prospectus249 en daardoor is de
regering van mening dat er niet wordt afgeweken van een
Europese norm. Gelet op het bovenstaande zou er door de
gesuggereerde wetswijziging juist een «kop» op Europese
regelgeving gezet worden. De regering acht dit onwenselijk.
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij onderschrijven de doelstellingen van de richtlijn, maar hebben
nog een aantal vragen over de implementatie zoals de regering zich die voorstelt. Het verhogen van de vrijstelling
voor de prospectusplicht van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen
is optioneel. De regering kiest er voor om niet te verhogen.
Zij geeft aan dat de concurrentiepositie van Nederland niet
wordt geschaad, maar wijst er tegelijkertijd op dat het voor
start-ups minder aantrekkelijk wordt om geld op te halen op
de Nederlandse kapitaalmarkt. Kan zij hier nader op ingaan
door aan te geven 1) wat het geschatte negatieve effect is
op de aantrekkelijkheid van de Nederlandse kapitaalmarkt,
en 2) waarom dit effect in haar optiek kennelijk geen reden
is om – net als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België
– de vrijstelling te verhogen?
De regering zou hier willen verduidelijken dat zij niet heeft
aangegeven dat het voor start-ups minder aantrekkelijk
wordt om geld op te halen op de Nederlandse kapitaalmarkt. In de nota naar aanleiding van het verslag staat dat
het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een verhoging
van dit drempelbedrag om kleine ondernemingen te helpen
om op de kapitaalmarkt kapitaal op te halen.250 Hoewel het
mogelijk zou kunnen zijn dat het verhogen van de € 2,5 miljoen grens een positief effect op de aantrekkelijkheid van
de Nederlandse kapitaalmarkt heeft, is hier niet voor gekozen vanuit het oogpunt van bescherming van beleggers.
Een verhoging van dit grensbedrag zou namelijk betekenen
dat het aantal van toezicht vrijgestelde aanbiedingen zou
toenemen, hetgeen de regering een onwenselijke situatie
vindt. Overigens zal de Europese Commissie waarschijnlijk
per 1 juli aanstaande een verlicht prospectus regime vaststellen voor kleine en middelgrote ondernemingen, dit is af
248
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In de beantwoording van deze vraag neemt de regering artikel 53, lid 2, Vrijstellingsregeling Wft, in aanmerking (in plaats
van – het niet bestaande – artikel 5:3, lid 2, van de Vrijstellingsregeling Wft).
Dat blijkt onder meer uit punt 3 van de notulen van 8 maart
2005 van de «4th Informal Meeting on Prospectus Transposition», zie: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/prospectus/summary-note-050308_en.pdf. Ook uit het
antwoord op vraag 26 van het document «Frequently Asked
Questions, 13th updated version, June 2011» van ESMA
volgt dat de € 2,5 miljoen vrijstelling per categorie effect moet
worden berekend, zie: http://www.esma.europa.eu/system/files/11_85.pdf.
Zie: http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/docs/f/financing-business-growth-response.pdf
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te leiden uit de ontwerp Prospectus verordening die de
Commissie op 30 maart jongstleden gepubliceerd heeft.251
Als gevolg van dit verlichte regime zouden er voor kleine en
middelgrote ondernemingen minder eisen worden gesteld
aan het prospectus.
Kamerstuk 33.023, nr 3
4. Aanpassingen in lagere wet- en regelgeving
Naast implementatie van de bepalingen uit de herziene
richtlijn prospectus in de Wft en de Wtfv, wordt ook een
aantal bepalingen uit de herziene richtlijn prospectus geïmplementeerd in de Vrijstellingsregeling Wft en het Besluit
definitiebepalingen Wft.
5. Administratieve lasten en nalevingskosten
De bepalingen in dit wetsvoorstel kunnen worden onderverdeeld in bepalingen die een verzwaring of een verlichting van de administratieve lasten teweeg brengen en bepalingen die nalevingskosten met zich meebrengen. Onder
administratieve lasten worden verstaan de kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Nalevingskosten zijn kosten die bedrijven maken om te voldoen aan de
inhoudelijke verplichtingen die worden opgelegd door weten regelgeving van de overheid. De totale vermindering
van administratieve lasten bedragen naar verwachting € 9
190 000.
De vermindering van administratieve lasten vloeit voort uit
de verruiming van de werknemersvrijstelling, resulterend in
een besparing van ongeveer € 550 000, en de afschaffing
van de plicht om jaarlijks een document als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn prospectus op te stellen, wat resulteert in een besparing van ongeveer € 915 000.
Met de achtste nota van wijziging op de Wijzigingswet
2010 252 wordt het drempelbedrag in de zogenaamde 50
000 euro vrijstelling verhoogd van € 50 000 naar € 100 000.
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt dit drempelbedrag
in een aantal andere bepalingen verhoogd. Het is niet te
verwachten dat de verhoging in deze andere bepalingen
zal leiden tot een toename van administratieve lasten omdat uitgevende instellingen die effecten uitgaven met een
nominale waarde van € 50 000 die waarde verhogen naar €
100 000 om van de relevante bepalingen gebruik te kunnen
blijven maken. Doordat meer eisen worden gesteld aan de
samenvatting van een prospectus en doordat het prospectus en de daarin door verwijzing opgenomen documenten
elektronisch algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld, zullen de nalevingskosten toenemen.
Uit de herziene richtlijn prospectus vloeit voort dat een verlichting van informatieverplichtingen voor ondernemingen
met beperkte beurswaarde zal plaatsvinden. Verwacht
wordt dat dit resulteert in een besparing van ongeveer € 5
300 000. Ook zal een vermindering van de informatieverplichtingen bij het aantrekken van kapitaal via claimemissies een besparing van ongeveer € 2 400 000 opleveren.
Tenslotte, doordat bij overheidsgarantieregelingen geen
gedetailleerde gegevens over de financiële situatie van de
251
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Zie: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en
Kamerstuk 32.036, nr. 17.
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garant behoeven te worden verstrekt, zal nog eens € 25
000 worden bespaard.
Kamerstuk 33.023, nr 5
De regering geeft aan dat de nalevingskosten zullen toenemen omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan de
samenvatting van een prospectus en doordat het prospectus en de daarin door verwijzing opgenomen documenten
elektronisch algemeen verkrijgbaar moeten worden opgesteld. De leden van de VVD-fractie constateren dat in het
wetsvoorstel niet wordt aangegeven hoeveel de kosten
exact zullen toenemen. Kan de regering een inschatting
geven van de extra te verwachte kosten?
Op Europees niveau heeft geen impact assessment
plaatsgevonden ten aanzien van de verwachte kosten. De
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft
bij het consulteren van haar „technical advice on possible
delegated acts concerning the Prospectus Directive. aan
marktpartijen gevraagd wat de te verwachten kosten zijn bij
het maken van een samenvatting die moet worden opgesteld bij elke nieuwe uitgifte van effecten waarbij zogenaamde definitieve voorwaarden worden opgesteld. 253 Uit
schattingen van de marktpartijen bleek dat het opstellen
van een dergelijke samenvatting zo.n 2.000 tot 10.000 euro
zou kosten. ESMA is echter van mening dat de additionele
kosten beperkt zullen zijn. Op de vraag hoe hoog de te
verwachten kosten zijn bij het maken van een samenvatting
van het prospectus, lieten respondenten weten dat het niet
mogelijk is om een precieze schatting te doen maar dat een
verhoging in de kosten wel is te verwachten. Ook de regering kan daarvan op dit moment geen goede schatting doen
omdat de voorschriften waaraan een dergelijke samenvatting moet voldoen nog niet door de Europese Commissie
zijn vastgesteld.
Wat betreft de kosten voor elektronische publicatie merkt
de regering het volgende op. Het inrichten van een website
waar een uitgevende instelling het prospectus en andere
informatie algemeen verkrijgbaar kan stellen, kost - afhankelijk van de hoeveelheid informatie die daarop wordt getoond - ongeveer € 20 000. Daar boven op komen de kosten van onder meer servers en onderhoud. Bijna elke uitgevende instelling waarvan de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) de afgelopen jaren een prospectus heeft goedgekeurd, beschikt over een website. Uitgevende instellingen
die niet over een website beschikken, kunnen het prospectus ook algemeen verkrijgbaar stellen op de website van
bijvoorbeeld een trustkantoor. De nalevingskosten die uit
de verplichting tot elektronische publicatie voortvloeien, zullen daarom, zowel voor de uitgevende instellingen die
reeds over een website beschikken als voor de uitgevende
instellingen die gebruik maken van de diensten van een
trustkantoor, beperkt zijn.

deze lastenvermindering bij aan een betere situatie op het
punt van de prospectus?
In de eerste overweging van de herziene richtlijn prospectus wordt herinnerd aan de bijeenkomsten van de Europese Raad waarin werd overeengekomen om de administratieve lasten voor ondernemingen tegen 2012 met 25% te
verminderen. De herziene richtlijn prospectus zorgt voor
een duidelijke lastenverlichting. De lasten worden met name verlicht doordat de bestaande verplichtingen waaraan
(i) ondernemingen bij het aantrekken van kapitaal via
claimemissies en (ii) ondernemingen met een beperkte
beurswaarde en kleine en middelgrote ondernemingen bij
het aantrekken van kapitaal moeten voldoen, worden vervangen door nieuwe minder zware verplichtingen. Voor die
ondernemingen worden speciale verwijzingstabellen vastgesteld waarin aan de hand van zogenaamde „items. de informatie wordt opgesomd die zij in ieder geval in het prospectus moeten opnemen. De nieuwe verwijzingstabellen
zullen beduidend minder „verplichte. items bevatten. Dit
laatste betekent overigens niet dat ondernemingen informatie achterwege mogen laten die relevant kan zijn voor een
belegger. Artikel 5:13, eerste lid, van de Wft verplicht immers om alle informatie in het prospectus op te nemen die
van belang is om, kort samengevat, een verantwoorde beleggersbeslissing te kunnen nemen. Naar de mening van
de regering draagt de lastenvermindering als gevolg van de
hiervoor geschetste maatregel bij aan een betere situatie
op het punt van het prospectus, zonder dat dit ten koste
gaat van de bescherming van beleggers. Dit geldt overigens ook voor de andere maatregelen die leiden tot een
lastenvermindering, zoals het vervallen van artikel 10 van
de richtlijn prospectus waardoor artikel 5:25f van de Wft
kan komen te vervallen. Die richtlijnbepaling verplichtte een
uitgevende instelling waarvan effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten, ten minste jaarlijks
een document te verstrekken dat alle gegevens bevat of
naar gegevens verwijst, die zij de laatste 12 maanden – op
grond van de op die instelling toepasselijke wet- en regelgeving - waar ook ter wereld had gepubliceerd. Het betrof
een omvangrijke administratieve verplichting.
Kamerstuk 33.023, nr 3
6. Ingewonnen adviezen
Omdat het onderhavige wetsvoorstel slechts een technische implementatie van de herziene richtlijn prospectus betreft, heeft geen afzonderlijke consultatie van het wetsvoorstel onder marktpartijen plaatsgevonden. Dit wetsvoorstel is
op 29 maart 2011 ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Dat college heeft op
13 april 2011 een positief advies uitgebracht over het wetsvoorstel.

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering nog
eens precies kan aangeven wat de belangrijkste redenen
zijn voor de forse totale vermindering van administratieve
lasten met € 10 miljoen. Hoe kan dit? In hoeverre draagt
253

http://www.esma.europa.eu/index.php?page=document_details&from_title=Documents&id=7983 , paragraaf 9, 53, 59
en 203.
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Wet implementatie Omnibus I –richtlijn, kamerstuk 33.021 nr 03
Algemeen
1. Inleiding
Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de zogenoemde Omnibus I richtlijn.254 Deze richtlijn geeft een passende reikwijdte aan een aantal algemene bevoegdheden
van drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en
een Europees Comité voor systeemrisico’s. Deze toezichthouders zijn middels verordeningen opgericht en moeten
bijdragen aan de stabiliteit en doeltreffendheid van het financiële stelsel in Europa. Om een goede samenwerking
tussen de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de stichting
Autoriteit Financiële Markten (AFM) enerzijds en deze Europese toezichtautoriteiten en het Europees Comité voor
systeemrisico’s anderzijds te borgen, wordt met dit wetsvoorstel een paragraaf in de Wet op het financieel toezicht
(Wft) opgenomen die betrekking heeft op de samenwerking
met deze autoriteiten. Het wetsvoorstel bevat voorts nog
enige andere aanpassingen die als gevolg van de introductie van deze Europese toezichthoudende autoriteiten nodig
zijn.
De Omnibus I richtlijn dient op 31 december 2011 omgezet
te zijn in de nationale wetgeving. Bij de omzetting zijn geen
nationale beleidskeuzes gemaakt. In paragraaf 6 van deze
algemene toelichting is de implementatietabel opgenomen.
Omdat het onderhavige wetsvoorstel wijzigingsbepalingen
met betrekking tot de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling bevat wordt het wetsvoorstel mede namens de hiervoor verantwoordelijke minister, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend.
De technische aanpassing van de Faillissementswet is met
het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgestemd.
Kamerstuk 33.021 nr 5
De leden van de VVD-fractie vragen hoe het komt dat het
wetsvoorstel relatief laat naar de Kamer is gestuurd.
De Omnibus I-richtlijn is op 24 November 2010 vastgesteld
en kent dus een relatief korte omzettingstermijn. Een jaar
later is het wetsvoorstel aan uw Kamer aangeboden. Als
gevolg van de financiële crisis en een beperkte capaciteit is
een eerdere indiening niet mogelijk geweest. Desalniettemin is het uitgangspunt voor de regering om de implementatie van richtlijnen steeds met een zo hoog mogelijke prioriteit te behandelen.
De leden van de PvdA-fractie vragen in zijn algemeenheid
naar de effecten van het EU-toezicht op de Nederlandse
pensioenfondsen.
254

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen
98/26/EG,
2002/87/EG,
2003/6/EG,
2003/41/EG,
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG,
2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthou-dende autoriteit (Europese
Bankenautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L
331).
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De directe effecten van de oprichtingsverordeningen en de
Omnibus I richtlijn op de Nederlandse pensioenfondsen
zullen beperkt zijn. Het toezicht op de Nederlandse pensioenfondsen zal door de AFM en DNB blijven plaatsvinden.
De Europese pensioentoezichthouder, EIOPA, heeft op basis van haar oprichtingsverordening en de Omnibus I richtlijn de bevoegdheid om in een aantal gevallen bindende
technische standaarden op te stellen. Hiermee moeten de
nationale toezichthouders rekening houden bij het uitoefenen van hun toezicht. Voor de pensioensector is de mogelijkheid om dergelijke standaarden op te stellen beperkt tot
het stellen van eisen aan een aantal formulieren die DNB
en AFM in hun toezicht gebruiken en de manier waarop informatie door AFM en DNB aan EIOPA wordt verzonden.
Ook heeft EIOPA de bevoegdheid om in te grijpen als de
AFM of DNB zich niet zouden houden aan EU-regelgeving
op het gebied van pensioenen. Tot slot moeten de nationale toezichthouders EIOPA informeren over bepaalde feiten
die betrekking kunnen hebben op pensioenfondsen. De
toezichthouder moet bijvoorbeeld melden in welke lidstaten
een pensioenfonds bij grensoverschrijdende activiteiten
werkzaam is en of bepaalde activiteiten van een pensioenfonds door de toezichthouder verboden zijn. Nederlandse
pensioenfondsen zullen in de praktijk dus, net als overige
sectoren, niet rechtstreeks met de Europese toezichthoudende autoriteiten te maken krijgen.
Kamerstuk 33 021 nr 03
2. Achtergrond
Financieel toezicht op Europees niveau vindt zijn oorsprong
in de zogenaamde Lamfalussy structuur. Deze structuur,
genoemd naar Baron Lamfalussy die voorzitter was van de
EU werkgroep die tot doel had zich te buigen over een verhoging van de flexibiliteit en effectiviteit van EU regelgeving, werd in maart 2001 ingesteld voor de effectensector.
De Lamfalussy structuur bestaat uit vier niveaus waarbij op
het derde niveau de nationale toezichthouders samenwerken in de zogenaamde niveau 3 Comités voor het toezicht
op banken (CEBS), het effectentoezicht (CESR) en het
toezicht op verzekeraars/pensioenen (CEIOPS). 255 In december 2002 werd de structuur uitgebreid naar alle financiele sectoren. In reactie op de kredietcrisis kondigde de
Commissie de oprichting van een werkgroep aan onder leiding van Jacques de Larosière, die op gepaste afstand van
de politiek een advies moest uitbrengen over de toekomst
van financieel toezicht en financiële regulering in Europa.
Het «Larosière rapport» verscheen in februari 2009. De
kredietcrisis heeft dan inmiddels zelfs de meest terughoudende lidstaten tot het inzicht gebracht dat het huidige systeem van voornamelijk nationaal toezicht op financiële instellingen niet langer houdbaar is. De voorstellen van De
Larosière werden dan ook zeer positief ontvangen en in
mei 2009 bracht de Commissie een officiële mededeling
uit, waarin ze de door De Larosière voorgestelde nieuwe
255

Verderop zal blijken dat deze comités inmiddels niet meer
bestaan en zijn opgegaan in de Europese toezichthoudende
autoriteiten.
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toezichtsstructuur volgt. Ook de Ecofin Raad en de Europese Raad omarmden het Larosière rapport en in september 2009 presenteerde de Commissie een wetgevingspakket ter oprichting van een nieuw comité belast met systeemtoezicht en drie Europese toezichthoudende autoriteiten. Reeds één maand later bereikte de Ecofin Raad een
principeakkoord over de contouren van de ESRB, in december 2009 gevolgd door een «general approach» over
zowel de ESRB als de drie ESAs. De snelheid waarmee de
besluitvorming verliep, geeft aan dat alle betrokken partijen
de noodzaak van de hervormingen inzien.
De nieuw opgerichte Europese toezichthouders betreffen
het Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board, verder: ESRB) en de drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory
Authorities, verder ESAs).256 Deze laatste drie nieuwe toezichthouders zijn sectoraal ingericht en bestaan uit de Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority, verder: EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational
Pensions Authority, verder: EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and
Markets Authority, verder: ESMA). Onder andere met het
oog op de toekomst is besloten het Gemengd Comité (Joint
Committee European of Supervisory Authorities, verder:
Gemengd Comité) hierbij een sterke overkoepelende rol te
laten vervullen. Het Gemengd Comité houdt zich bezig met
sectoroverstijgende aangelegenheden, en zal ook een belangrijke taak hebben bij het toezicht op financiële conglomeraten die in meerdere sectoren actief zijn. Deze nieuwe
EU-toezichthouders werken nauw samen met het netwerk
van alle nationale toezichthoudende instanties die in geval
van grensoverschrijdende financiële instellingen verplicht
samenwerken in colleges van toezichthouders. Het gehele
Europese toezichtraamwerk wordt aangeduid met Europees Systeem voor financieel toezicht (European System
of Financial Supervisors).257
Hieronder zijn de nieuwe toezichthouders schematisch
weergegeven: [schema niet opgenomen (red.)]
3. De verordeningen met betrekking tot het nieuwe
raamwerk voor Europees toezicht en de uitwerking
daarvan in de Omnibus I richtlijn
De juridische basis van het Europees toezichtraamwerk is
een viertal EU-verordeningen die per 1 januari 2010 drie
nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten en een Europees Comité voor systeemrisico’s hebben opgericht. 258
256
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258

Voor de internationale herkenbaarheid van de nieuwe Europese instanties is gekozen om deze in de toelichting met hun
Engelstalige afkortingen aan te duiden. In de wetstekst zelf
worden de Nederlandse namen voor de vier nieuwe instanties
gehanteerd: Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB),
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
(EIOPA) en Europese Bankenautoriteit (EBA).
Artikel 2 van verordeningen (EU) nr. 1093/2010, nr.
1094/2010 en nr. 1095/2010 (PbEU 2010, L 331).
Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement
en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeem-
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In deze oprichtingsverordeningen zijn onder andere de algemene bevoegdheden van de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten vastgelegd. Om een effectieve werking van dit raamwerk te garanderen, is de Omnibus I richtlijn opgesteld die een aantal bestaande richtlijnen inzake financiële diensten wijzigt, met name om een passende
reikwijdte te geven aan deze algemene bevoegdheden. In
de Omnibus I richtlijn zijn overigens niet alle bevoegdheden
uitgewerkt. Een aantal bevoegdheden, zoals het opstellen
van niet-bindende richtsnoeren, behoeven geen nadere
uitwerking. Een aantal andere bevoegdheden, zoals het
toezicht houden op kredietbeoordelaars, worden in andere
verordeningen en richtlijnen nader uitgewerkt. Een algemene bevoegdheid die wel in Omnibus I wordt uitgewerkt is
bijvoorbeeld de bevoegdheid voor de Europese toezichthoudende autoriteiten om een bindende technische standaard op te stellen ter uitwerking van een richtlijntekst. Bij
welke richtlijnbepalingen een dergelijke norm mag worden
opgesteld wordt geregeld in de Omnibus I richtlijn. Omdat
dit een bevoegdheid is van de Europese toezichthoudende
autoriteit wordt deze bevoegdheid niet omgezet in nationale
wetgeving. Een ander voorbeeld betreft de exacte bepaling
van welke informatie op welk moment door een nationale
toezichthouder aan de Europese toezichthoudende autoriteiten moet worden verstrekt. Omdat hier wel een taak voor
de AFM en DNB is weggelegd worden deze Omnibus I bepalingen wel omgezet in nationale wetgeving (met name in
de Wft).
3.1 Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB)
De ESRB is een nieuw orgaan dat belast wordt met het
macro prudentiële toezicht op het financiële stelsel in Europa. Doel van de ESRB is om bij te dragen aan het verminderen van systeemrisico’s en zo de financiële stabiliteit in
de EU te bewaken. De achtergrond van de ESRB is dat de
kredietcrisis duidelijk heeft gemaakt dat tot nu toe onvoldoende aandacht is uitgegaan naar het toezicht op systeemniveau en naar onderlinge relaties tussen brede(re)
macro-economische ontwikkelingen en het financiële systeem.
De ESRB krijgt als taak om alle relevante informatie te verzamelen en deze te analyseren. Op basis hiervan dient de
ESRB mogelijke systeemrisico’s te identificeren en prioriterisico’s (PbEU 2010, L 331); Verordening (EU) nr. 1093/2010
van het Europees Parlement en de Raad van 24 november
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr.
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de
Commissie (PbEU 2010, L 331); Verordening (EU) nr.
1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24
november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG
en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie
(PbEU 2010, L 331); en tot slot Verordening (EU) nr.
1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24
november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010,
L 331).
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ren, en daaromtrent waar nodig waarschuwingen en aanbevelingen uit te brengen. Deze aanbevelingen dienen een
gespecificeerd tijdspad te omvatten en kunnen één of
meerdere lidstaten betreffen, één of meerdere Europese
toezichthoudende autoriteiten, één of meerdere nationale
toezichthouders, of de EU als geheel. Aanbevelingen kunnen ook aan de Commissie gericht zijn wanneer ze relevante EU-wetgeving aangaan. De aanbevelingen van de
ESRB zijn niet bindend, maar worden wel geacht een grote
invloed uit te oefenen. De geadresseerden zijn daarom
verplicht te reageren via het zogenaamde «comply or explain» principe: zij dienen de aanbeveling op te volgen, of
met redenen
te omkleden waarom zij dit niet doen. Om de autoriteit van
de aanbevelingen verder te vergroten, worden deze, net als
de waarschuwingen, altijd aan de Ecofin Raad gestuurd,
en, waar opportuun, aan de drie Europese toezichthoudende autoriteiten. De ESRB is ook belast met het monitoren
van het opvolgen van de aanbevelingen. Als de ESRB oordeelt dat dit onvoldoende gebeurt, zal het de geadresseerde(n), de Raad, en, waar relevant, de Europese toezichthoudende autoriteiten, hierover informeren. De ESRB bepaalt zelf op ad hoc basis of een aanbeveling al dan niet
openbaar wordt gemaakt. Wel moet zij hierover eerst de
Ecofin Raad consulteren.
De ESRB stemt als hoofdregel met eenvoudige meerderheid volgens het «1 persoon – 1 stem» principe. Als uitzonderingen stemt de ESRB met twee derde meerderheid
over aanbevelingen (dus niet over waarschuwingen) en
over de vraag of een aanbeveling of waarschuwing al dan
niet openbaar wordt gemaakt.
Terwijl centrale bankiers, inclusief de ECB, een leidende rol
vervullen in het bewaken van de financiële stabiliteit in de
EU, is de microprudentiële informatie waarover de nationale toezichthouders beschikken essentieel om de onderlinge
relaties en kwetsbaarheden in het financiële systeem op
waarde te kunnen schatten. Er is daarbij rekening gehouden met de rolverdeling in het kader van informatieverschaffing aan en informatieverzameling van de ESRB. Uitgangspunt is dat de ESRB over alle noodzakelijke informatie moet beschikken om haar taken goed uit te kunnen voeren. De ESRB dient bij het verzamelen van informatie wel
zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande kanalen,
zodat dubbel werk wordt voorkomen en de kosten evenredig blijven. Ook zal informatie in de regel in geaggregeerde
vorm worden opgevraagd en dient de ESRB zich eerst te
richten tot de Europese toezichthoudende autoriteiten. Alleen als deze niet of niet tijdig kunnen leveren, mag de
ESRB de data rechtstreeks opvragen bij de lidstaten. Onderhavig wetsvoorstel regelt dat de AFM en DNB dergelijke
informatie inderdaad aan de ESRB kunnen leveren.
Kamerstuk 33.021 nr 5
De leden van de VVD-fractie vragen hoe wordt geborgd dat
aanbevelingen van ESRB, ondanks hun niet-bindende karakter, worden opgevolgd door de lidstaten? Ook stellen de
leden vragen over de openbaarmaking van aanbevelingen.
De leden van de PvdA-fractie vragen eveneens naar de
slagkracht van de ESRB.
Als de ESRB oordeelt dat onvoldoende opvolging wordt
gegeven aan haar aanbevelingen dan zal het de geadres-
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seerde(n), de Europese Raad, en, waar relevant, de Europese toezichthoudende autoriteiten, hierover informeren.
Met name binnen de Raad wordt in deze gevallen druk uitgeoefend om meewerking te bewerkstelligen. Indien dit
geen effect sorteert dan kan gekozen worden de aanbeveling openbaar te maken. Het voornemen om een aanbeveling openbaar te maken wordt genomen door de ESRB. De
ESRB zal hier doorgaans alleen op aansturen indien een
aanbeveling niet wordt opgevolgd. De daadwerkelijke beslissing om de aanbeveling openbaar te maken zal genomen worden door de Europese Raad.259
De leden van de VVD-fractie vragen voorts hoe het uitgangspunt dat de ESRB over alle noodzakelijke informatie
moet kunnen beschikken om haar taken goed uit te oefenen zich verhoudt tot de privacy van een onderneming?
Een toezichthouder, waaronder ook een macro-prudentiele
toezichthouder, is altijd afhankelijk van informatie die zij
ontvangt. De ESRB zal deels gebruik maken van openbare
informatie, deels van informatie die al aanwezig is bij andere toezichthouders en slechts in een beperkt aantal gevallen nieuwe informatie nodig hebben (met name van grote
grens-overschrijdende ondernemingen). De vertrouwelijke
behandeling van deze gegevens is gewaarborgd door de
ESRB verordening (artikel 8).
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de effectiviteit
van de ESRB gezien de grootte van het bestuur.
De Algemene Raad van de ESRB is een groot lichaam, dat
periodiek bijeenkomt en een grote verantwoordelijkheid
draagt. Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren, is beleidsmatige voorbereiding noodzakelijk binnen een kleiner en efficiënter lichaam. Hiertoe heeft Nederland zich bij de onderhandelingen over de oprichting van de
ESRB hard gemaakt voor de invoering van een Stuurcomité (artikel 11 ESRB verordening). Dit veel kleinere orgaan,
dat alle besluitvorming voorbereidt, komt de effectiviteit van
de ESRB ten goede.
Daarnaast wordt gevraagd of de ESRB een rol gaat spelen
in het voorkomen van macro-economische onevenwichtigheden.
De ESRB tracht met macro-prudentieel toezicht op het financiële stelsel bij te dragen tot het voorkomen of beperken van systeemrisico’s voor de financiële stabiliteit in de
Europese Unie. Deze systeemrisico’s vloeien primair voort
uit ontwikkelingen binnen het financiële stelsel, er wordt
echter wel rekening gehouden met macro-economische
ontwikkelingen. De ESRB kijkt daarmee vanuit een andere
rol naar macro-economische onevenwichtigheden dan de
macro-economische onevenwichtighedenprocedure van de
Europese commissie zal gaan doen. Beiden kunnen vanuit
een andere invalshoek wel stilstaan bij dezelfde macroeconomische onevenwichtigheden. 260 De ESRB zal zich
hierbij moeten concentreren op de gevolgen van de evenwichtigheden voor de financieel sector en de eventuele risi259
260

Zie artikel 17 en 18 ESRB verordening.
Zie bijvoorbeeld «Brief regering; Versterken van de Europese
economische stabiliteit en groeivermogen», Kamerstuk 2010–
2011, 21 501-07, nr. 847.
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co’s signaleren en adresseren.
De leden van de CDA-fractie vragen of de ESRB bevindingen, overzichten en aanbevelingen publiceert.
De ESRB leunt bij het verkrijgen van informatie sterk op de
Europese Centrale Bank die analytische, statistische, administratieve en logistieke ondersteuning aan de ESRB verleent. Ook zal de ESRB putten uit informatie verstrekt door
Europese en nationale statistiekbureaus en zal de ESRB
technisch advies van de nationale centrale banken en toezichthouders ontvangen. Naar verwachting zullen met name de ECB en statistiekbureaus analyses en statische gegevens publiceren. De ESRB richt zich op risico’s voor de
financiële sector en zorgt dat deze risico’s middels hun
aanbevelingen en waarschuwingen adequaat kunnen worden aangepakt. De ESRB beoordeelt samen met de Europese Raad of aanbevelingen en waarschuwingen openbaar
worden gemaakt. Met name bij waarschuwingen ligt het in
de lijn der verwachting dat er vanwege het risico van een
zelfbevestigende voorspelling (self-fulfilling prophecy), niet
snel tot openbaarmaking overgegaan zal worden. De eerste aanbevelingen zijn inmiddels wel gepubliceerd op de
website van de ESRB.261
Voorts vragen deze leden op welke wijze Nederland wordt
vertegenwoordigd bij de ESRB. Wat is hierover precies
formeel vastgelegd?
De presidenten van de Centrale Banken, waaronder De
Nederlandsche Bank, hebben zitting in het ESRB-bestuur.
In de ESRB oprichtingsverordening wordt benadrukt dat de
leden van de ESRB onpartijdig en uitsluitend in het belang
van de EU moeten handelen (artikel 7). Zij vragen noch
aanvaarden dus instructies van lidstaten of andere publiekof privaatrechtelijke organen.
Tot slot vragen de leden van de CDA-fractie hoe de ESRB
toegang krijgt tot microprudentiële data en hoe er wordt
bepaald welke informatie noodzakelijk is.
De ESRB mag de ESA’s om informatie vragen, in de regel
in samengevatte of geaggregeerde vorm, zodat de individuele financiële instellingen niet kunnen worden geïdentificeerd. 262 Wel moet eerst worden bezien of de informatie
niet reeds beschikbaar is middels het Europees statistisch
systeem of via de centrale banken. Alleen als de informatie
niet beschikbaar is en ook de ESA’s deze niet of niet tijdig
kunnen leveren, mag de ESRB de data rechtstreeks opvragen bij de lidstaten of de nationale toezichthouder. Hiertoe
moet de ESRB eerst de ESA’s raadplegen om zeker te zijn
dat het verzoek gerechtvaardigd en evenredig is. De ESA’s
zullen hierbij beoordelen of de ESRB het verzoek voldoende heeft gemotiveerd waardoor wordt geborgd dat de
ESRB slechts die informatie opvraagt die noodzakelijk is
om haar taak goed uit te kunnen oefenen.

261
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Zie bijvoorbeeld het document «Recommendation of the
ESRB of 21 September 2011 on lending in foreign currencies
(ESRB/2011/1),
OJ
C
342»
op
www.esrb.europa.eu/recommendations/html/index.en.html.
De procedure voor vergaring en uitwisseling van informatie is
geregeld in artikel 15 van de ESRB verordening.
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Kamerstuk 33.021 nr 3
3.2. Europese toezichthoudende autoriteiten
De drie ESAs komen voort uit de hierboven beschreven
bestaande niveau 3 Comités van Toezichthouders voor
banken, verzekeraars/pensioenen en effecteninstellingen.
De EBA, ESMA en EIOPA zullen echter meer en verdergaande taken gaan uitvoeren en krijgen een eigen rechtspersoonlijkheid. Terwijl de nationale toezichthouders verantwoordelijk blijven voor het dagelijkse toezicht, worden
de ESAs belast met het stimuleren van samenwerking tussen toezichthouders, het creëren van een gezamenlijke Europese toezichtcultuur en het toezien op een consistente
toepassing van EU wetgeving. Hiertoe krijgen de ESAs alle
niet-bindende bevoegdheden van de huidige Comités van
Toezichthouders, zoals het opstellen van niet-bindende
richtsnoeren, het uitvoeren van peer reviews en het monitoren van de colleges van toezichthouders, aangevuld met
een aantal nieuwe bindende bevoegdheden. In deze paragraaf zal de nadruk liggen op deze nieuwe, bindende bevoegdheden.
3.2.1. Bevoegdheden
Op grond van de huidige verordeningen krijgen de ESAs de
volgende nieuwe bevoegdheden:
• concept bindende technische standaarden opstellen
om te komen tot een single EU-rule book;
• toezien op een consistente toepassing van financiële
EU wetgeving door de lidstaten en indien nodig bindend ingrijpen bij een onjuiste toepassing hiervan;
• bemiddelen bij grensoverschrijdende geschillen tussen
nationale toezichthouders en hier desnoods een bindend eindoordeel vellen (binding mediation);
• tijdens crises coördineren en faciliteren en indien nodig
bindende crisismaatregelen opleggen;
• dagelijks toezicht houden op kredietbeoordelaars (alleen ESMA).
Bindende technische standaarden zijn een nieuw instrument, naast de reeds bestaande niet-bindende richtlijnen
en aanbevelingen, om een eenduidige (toepassing van) EU
wetgeving, het zogenaamde «single EU rulebook», te helpen garanderen. Een technische standaard behelst een
nadere uitwerking op technisch niveau van bestaande EUwetgeving. Een standaard mag geen beleidsmatige aspecten bevatten – het opstellen daarvan is voorbehouden aan
de lidstaten – maar draagt wel bij aan een consistentere
uitleg en dus toepassing van EU wetgeving. Te denken valt
bijvoorbeeld aan technische standaarden over de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen nationale toezichthouders in het geval er vermoedens zijn van handel
met voorwetenschap. Ook zullen technische standaarden
definitie- en informatiebepalingen nader kunnen specificeren waardoor een eenduidige uitleg in Europa wordt bewerkstelligd. De algemene bevoegdheid voor de ESAs om
een concept technische standaard op te stellen is geregeld
in de oprichtingsverordeningen; de specifieke werkterreinen
van deze standaarden zijn vastgesteld in de Omnibus I
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Richtlijn. 263 De concept technische standaarden dienen
formeel door de Europese Commissie te worden bekrachtigd. De Commissie heeft namelijk, in tegenstelling tot de
Europese toezichthoudende autoriteiten, de bevoegdheid
om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. De
Commissie kan alleen na consultatie van de ESAs van de
concept standaarden afwijken.
Mocht een lidstaat niet voldoen van de verplichtingen
voortkomend uit de EU wetgeving,264 dan mag de ESA bindend optreden. De ESA kan op eigen initiatief, op verzoek
van de Commissie of van een nationale toezichthouder,
een onderzoek starten naar de vermeende noncompliance. De nationale toezichthouder die onderwerp
van onderzoek is, is verplicht alle gevraagde informatie aan
de ESA te verstrekken. De ESA kan vervolgens besluiten
een aanbeveling aan de nationale toezichthouder te geven.
Mocht hier niet tijdig of geen gehoor aan worden gegeven,
dan kan de Commissie, op basis van de ESA aanbeveling,
een formal opinion aan de nationale toezichthouder richten.
De ESA aanbeveling en de formal opinion van de Commissie zijn de eerste twee stappen van een drietrapsraket. De
verwachting is dat deze in bijna alle gevallen afdoende zijn
om te zorgen dat EU wetgeving consistent wordt nageleefd,
mede omdat de derde stap een stuk verder gaat en de
dreiging hiervan effectief zal werken als stok achter de
deur. Bij de derde stap mag de ESA namelijk bindende
maatregelen opleggen rechtstreeks aan financiële ondernemingen, daar waar de onderhavige EU wetgeving ook
voorziet in deze rechtstreekse toepassing.
Een andere bevoegdheid voor de ESAs is dat zij bindend
mogen optreden bij conflicten tussen nationale toezichthouders uit verschillende lidstaten. Een grensoverschrijdend geschil tussen toezichthouders kan de omgeving, zoals consumenten en ondernemingen, nadelig beïnvloeden,
doordat het er bijvoorbeeld toe kan leiden dat voor het toezicht essentiële informatie door een collega-toezichthouder
niet wordt verstrekt. De ESA zal bij geschillen tussen toezichthouders op verzoek van een van de betrokken toezichthouders eerst proberen te bemiddelen. Als dit niet
slaagt, mag de ESA een beslissend oordeel vellen. Dit proces wordt aangeduid met de term «bindende bemiddeling».
Deze bindende bemiddeling wordt uitgevoerd door een
Dispute Panel dat bestaat uit de voorzitter en twee leden
van de betreffende Europese toezichthoudende autoriteit
die niet afkomstig zijn uit een bij het geschil betrokken lidstaat. De procedure voor deze geschillenbeslechting is
neergelegd in de oprichtingsverordeningen van de ESAs
maar de concrete gevallen waarin een nationale toezichthouder een beroep kan doen op de bemiddeling door een
ESA zijn in de Omnibus I richtlijn bepaald.
De bevoegdheden van de ESAs in tijden van crisis behelzen in de eerste plaats het faciliteren en coördineren door
de ESAs van acties die genomen worden door de nationale
263

264

Momenteel wordt in Brussel over een tweede Omnibus Richtlijn onderhandeld waarin wordt voorgesteld de prospectusrichtlijn en de Solvency II richtlijn aan te passen aan het
nieuwe EU-toezichtraamwerk.
Dit kan breed worden uitgelegd; verkeerde implementatie van
richtlijnen en handelingen van nationale toezichthouder in
strijd met de EU regels kunnen hieronder vallen.
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toezichthouders. Deze coördinerende rol is nodig omdat
crises zich niet aan landsgrenzen houden. Om de coördinerende rol goed uit te kunnen voeren moeten de ESAs geïnformeerd worden over alle relevante ontwikkelingen, en uitgenodigd moet worden om deel te nemen als waarnemer
aan alle relevante bijeenkomsten. De ESAs mogen daarnaast in uitzonderlijke omstandigheden noodmaatregelen
opleggen aan de nationale toezichthouders, op voorwaarde
dat de Raad, in overleg met de Commissie, de ESRB en,
waar nodig, de ESAs een crisissituatie heeft uitgeroepen.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een verbod op (naked) short selling gedurende een bepaalde periode. Het is
niet wenselijk dat een dergelijk besluit ongecoördineerd op
nationaal niveau wordt genomen, omdat er dan tussen diverse lidstaten inhoudelijke verschillen kunnen optreden en
de mogelijkheid bestaat dat de inwerkingtreding niet gelijktijdig is. Deze algemene bevoegdheid is niet uitgewerkt in
de Omnibus I richtlijn maar zal, waar nodig, zijn neerslag
krijgen in andere richtlijnen.
Om haar taken goed te kunnen uitoefenen is in de oprichtingsverordeningen bepaald dat de ESAs op verzoek alle
nodige informatie van de lidstaten dienen te krijgen. Deze
bevoegdheid brengt met zich mee dat wanneer toezichthouders of andere relevante autoriteiten (bv. statistiekbureau’s) data niet of niet op tijd kunnen leveren, de ESA een
omkleed verzoek rechtstreeks aan een financiële onderneming kan richten. De ESA heeft ook de mogelijkheid om
op reguliere basis informatie op te vragen. Om dubbele informatieverzoeken en daarmee administratieve lasten te
voorkomen, moet de ESA wel altijd eerst data van het European Statistical System en het European System of Central Banks raadplegen alvorens de nationale toezichthouder
te benaderen. Een aantal specifieke gevallen waarin informatie-uitwisseling tussen nationale toezichthouders en de
ESAs plaatsvindt is in de Omnibus I richtlijn bepaald. Deze
gevallen zijn in de Wft en lagere regelgeving geïmplementeerd door een aantal nieuwe bepalingen op te nemen (zie
de toelichting bij onderdeel B en C).
Kamerstuk 33.021 nr 5
De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre de Europese toezichtautoriteiten met behulp van dit wetsvoorstel
voldoende bevoegdheden hebben gekregen, en of invulling
is gegeven aan het probleem van burden sharing tussen
lidstaten in tijden van crises.
Naast de algemene bevoegdheden die in de toelichting
staan beschreven, zoals het opstellen van bindende standaarden en optreden bij geschillen, beschikken de ESA’s
ook over bevoegdheden indien lidstaten niet met de ESA’s
meewerken. In de oprichtingsverordeningen zijn hiervoor
drie stappen ingericht die in dergelijke situaties worden gevolgd. Voordat een besluit genomen zal worden is van belang dat de nationale toezichthouder die onderwerp van
onderzoek is, wordt verplicht om alle gevraagde informatie
aan de betreffende ESA te verstrekken (artikel 17, tweede
lid van de ESA oprichtingsverordeningen). De ESA kan
vervolgens besluiten om een aanbeveling aan de nationale
toezichthouder uit te brengen om te zorgen dat de nationale toezichthouder het EU-recht naleeft (derde lid).
Mocht hier niet tijdig of geen gehoor aan worden gegeven,
dan kan de Europese Commissie, op basis van de ESA
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aanbeveling, een formal opinion aan de nationale toezichthouder richten (vierde lid). De ESA aanbeveling en de formal opinion van de Commissie zijn de eerste twee stappen
van de drietrapsraket. De verwachting is dat deze in bijna
alle gevallen afdoende zijn om te zorgen dat EU wetgeving
consistent wordt nageleefd, mede omdat de derde stap een
stuk verder gaat en de dreiging hiervan effectief zal werken
als stok achter de deur. Bij de derde stap mag de ESA,
daar waar de onderhavige EU wetgeving ook voorziet in
deze rechtstreekse toepassing, bindende maatregelen
rechtstreeks aan financiële ondernemingen opleggen (zesde lid). Ook wordt het niet voldoen van aanbevelingen door
de ESA gepubliceerd waardoor openbaar gemaakt wordt of
er nationale toezichthouders zijn die niet meewerken met
de ESA’s (achtste lid).
Deze specifieke bevoegdheden, gecombineerd met de algemene bevoegdheden, brengen mee dat de toezichthouders mijns inziens hun taken goed kunnen uitoefenen. De
ESA’s hebben evenwel geen bevoegdheden op het gebied
van burden sharing aangezien dit de budgettaire soevereiniteit raakt van lidstaten. Een EU-werkgroep (de ad hoc
working Group) onder het Economisch en Financieel Comité (EFC) heeft de mogelijkheden van burden sharing onderzocht en haar bevindingen in het Nyberg rapport beschreven.265 Het samenwerken in zogenaamde cross border stability groups (CBSG) zou burden sharing moeten
vergemakkelijken. De CBSGs zullen daartoe ook simulatieexercities houden en hun bevindingen rapporteren aan het
EFC.

steld door een ESA (in samenwerking met de Europese
Commissie), dan kan dit gevolgen hebben voor nationale
regelgeving. Indien de standaarden worden vastgesteld
dan zal ik deze beoordelen en zal ik eventueel wijzigingen
in lagere regelgeving voorstellen. Omdat de bevoegdheid
voor ESA om standaarden op te stellen beperkt is tot technische onderwerpen zullen er naar verwachting geen aanpassingen van de nationale wet nodig zijn.

De leden van de CDA-fractie vragen waarom een aantal
bevoegdheden, zoals het opstellen van niet bindende richtsnoeren, geen nadere uitwerking behoeven.
Een aantal bevoegdheden, de algemene bevoegdheid om
niet-bindende richtsnoeren vast te stellen en in te grijpen bij
niet naleving van EU-wetgeving, is in de verordeningen
bewust heel breed gehouden. Dit betekent dat de ESA’s
deze bevoegdheden kunnen inzetten bij alle in de verordening genoemde richtlijnen en bij alle daarin opgenomen
bepalingen. Bij andere bevoegdheden, zoals bij de bindende technische standaarden, mag de ESA alleen een bindend besluit nemen indien de Omnibus I richtlijn daartoe de
relevante richtlijnbepalingen heeft gewijzigd. Van deze bevoegdheden kan dus alleen gebruik worden gemaakt in de
in de Omnibus I richtlijn aangewezen concrete gevallen.
Tot slot wordt opgemerkt dat de algemene bevoegdheden
van de EU-toezichthouders geen omzetting in nationale
wetgeving behoeft omdat deze bevoegdheden zijn opgenomen in de hierboven genoemde oprichtingsverordeningen. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en worden niet in nationale wetgeving omgezet.

Kamerstuk 33.021 nr B
De leden van de ChristenUnie-fractie vraagt een samenvattend overzicht van de bindende en niet-bindende bevoegdheden van de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA, EIOPA, ESMA) en het Europees Comité voor
systeemrisico’s (ESRB). Ook vragen zij of het principe van
«comply or explain» in gelijke mate geldt voor alle toezichthoudende autoriteiten en welke systemen van conflictresolutie zijn ingebouwd.
Samenvattend hebben de ESA’s de volgende bevoegdheden waarbij per onderwerp is opgenomen of het gaat om
een bindende bevoegdheid:266
• opstellen van niet-bindende richtsnoeren;
• het uitvoeren van peer reviews en het monitoren van
de colleges van toezicht houders (op basis hiervan
kunnen bovenstaande niet-bindende richtsnoeren
worden vastgesteld);
• het uitbrengen van niet-bindende adviezen over wetgeving die tot het aandachtsgebied van de ESA behoort;
• concept bindende technische standaarden opstellen;
• toezien op een consistente toepassing van financiële
EU wetgeving door de lidstaten en indien nodig bindend ingrijpen bij een onjuiste toepassing hiervan;
• bemiddelen bij grensoverschrijdende geschillen tussen
nationale toezichthouders en hier desnoods een bin-

De SP-fractieleden vragen of het nodig kan zijn dat er iets
nationaal geregeld moet worden wanneer er een bindende
technische standaard is.
Indien een bindende technische standaard wordt vastge265

Nyberg rapport: EFC AHWG report on a European Policy coordination framework for crisis prevention, management and
resolution, including burden sharing arrangement,
ECFIN/CEFCPE Ares (2010)190792.
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De SP-fractieleden vragen voorts bij wat voor soort richtlijnbepalingen de ESA’s bindende technische standaarden
mogen uitvaardigen.
In zijn algemeenheid gaat het hier met name om bepalingen over grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
tussen toezichthouders. De technische standaarden kunnen dan nader invullen wanneer en op welke manier de informatie tussen toezichthouders gedeeld wordt. Daarnaast
wordt in bepaalde gevallen de bevoegdheid verleend om
nadere eisen te stellen aan de manier waarop informatie
door financiële ondernemingen aan de nationale toezichthouder wordt aangeleverd. Tot slot zijn er op een aantal
gebieden mogelijkheden gecreëerd voor de ESA’s om middels technische standaarden eenduidigheid in de EU te
creëren omtrent de uitleg van bepaalde definities of berekeningsmethoden. Het blijkt dat lidstaten in de huidige
praktijk soms een verschillende uitleg geven aan dergelijke
richtlijnbepalingen. De technische standaarden moeten dit
zoveel mogelijk voorkomen ten einde een gelijk speelveld
(level-playing field) te garanderen.

266

Zie voor de exacte bevoegdheden artikel 8, lid 2 van verordeningen (EU) nr. 1093/2010, nr. 1094/2010 en nr. 1095/2010
(PbEU 2010, L 331).
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dend eindoordeel over vellen (binding mediation);
tijdens crises coördineren en faciliteren en indien nodig bindende crisismaatregelen opleggen;
• dagelijks toezicht houden op bepaalde branches. Tot
nu toe zijn alleen kredietbeoordelaars aangewezen als
branche waarop direct EU-toezicht mogelijk is door
ESMA (hieruit kunnen bindende besluiten volgen).
De ESRB heeft de bevoegdheden informatie op te vragen
en te analyseren en kan op basis van de analyse waarschuwingen en aanbevelingen uitbrengen.
Het «comply or explain» principe is van toepassing op het
uitvoering geven aan waarschuwingen en aanbevelingen
van de ESRB door bijvoorbeeld lidstaten of toezichthouders. Mocht een lidstaat een aanbeveling bijvoorbeeld niet
opvolgen dan is deze wel verplicht dit uit te leggen («explain») aan de ESRB. Ook bij het uitvoering geven aan besluiten van de ESA’s is soms het «comply or explain» principe van toepassing. Het gaat bij de ESA’s echter alleen
om de niet-bindende bevoegdheden waarover de rechtsvoorgangers van de ESA’s (de Comités van Toezichthouders) ook reeds beschikte. Een nationale toezichthouder
die een niet-bindende richtsnoer van een ESA niet opvolgt
zal dit middels het «comply or explain» principe moeten
verantwoorden. Conflictresolutie (of in toelichting op het
wetsvoorstel «bemiddeling bij geschillen» genoemd) is ingericht voor grensoverschrijdende geschillen tussen nationale toezichthouders. Hierbij kan een van de ESA’s bemiddelend optreden. Als de bemiddeling niet tot overeenstemming leidt mag een ESA een beslissend oordeel vellen. Dit
proces wordt aangeduid met de term «bindende bemiddeling».
•

Kamerstuk 33.021 nr 3
3.2.2 Verhouding bevoegdheden van de ESAs ten opzichte
van de nationale toezichthouders en gevolgen voor financiele ondernemingen
Zoals beschreven hebben de ESAs een aantal algemene
bevoegdheden, zoals het opstellen van bindende technische standaarden, waar de nationale toezichthouders rekening mee dienen te houden bij het uitoefenen van hun
toezicht. Ook de informatiestromen lopen grotendeels via
de nationale toezichthouders. Een financiële onderneming
zal in de praktijk dus niet veel rechtstreeks met de Europese toezichthoudende autoriteiten te maken krijgen. Hierop
geldt wel een theoretische uitzondering. Indien een geschil
aan een ESA is voorgelegd en de partijen worden het niet
eens dan kan de ESA, zoals hierboven beschreven, een
bindende uitspraak doen. Mocht een nationale toezichthouder zich niet houden aan dit bindende oordeel en ook
niet gevoelig is voor interventie van de Europese Commissie dan zou in een uitzonderlijk geval, en alleen als er een
onderliggende rechtstreeks werkende EU-norm aan te
grondslag ligt, de financiële onderneming op basis van de
hierboven behandelde verordeningen een besluit rechtstreeks aan de financiële onderneming kunnen richten.
Er is met betrekking tot de implementatie van Omnibus I in
de Wet op het financieel toezicht (Wft) gekozen om de bepalingen die hoofdzakelijk de toezichthouders betreffen
middels een nieuw algemeen artikel (artikel 1:69 Wft) en
onderliggende regelgeving te implementeren. Bij bepa-
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lingen in de Omnibus I richtlijn die ook van belang zijn voor
financiële ondernemingen worden deze in de betreffende
delen van de Wft omgezet (zo worden een aantal Wft bepalingen inzake prospectussen in onderhavig wetsvoorstel
aangevuld met passages over ESMA).
Kamerstuk 33.021 nr 5
De leden van de VVD-fractie vragen welke bevoegdheden
aan de ESA’s worden toebedeeld en welke bevoegdheden
op nationaal niveau belegd blijven. En of er hierbij sprake is
van overlap tussen de ESA’s en nationale toezichthouders.
De bevoegdheden van de ESA’s zien op het functioneren
van het toezicht binnen de EU. De besluiten van de ESA’s
zijn daarom gericht aan lidstaten en hun nationale toezichthouders. De bevoegdheid om dagelijks toezicht te houden
op financiële ondernemingen, inclusief alle benodigde onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, blijft dus in zijn
geheel rusten op de nationale toezichthouders. Hierdoor
zal er voor financiële ondernemingen weinig tot geen overlap in het toezicht te verwachten zijn. Dit neemt niet weg
dat het Europees toezicht wel gevolgen zal hebben voor
het functioneren van het nationaal toezicht. De nationale
toezichthouders zullen bij hun toezicht immers altijd rekening dienen te houden met de besluiten van de Europese
toezichthouders. Doen ze dit in een uitzonderlijk geval niet
dan kan de ESA een besluit rechtstreeks aan een financiele onderneming richten.
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de procedure
van bemiddeling bij grensoverschrijdende geschillen door
een ESA en wanneer de ESA een bindend oordeel hieromtrent kan vellen.
Deze procedure is vastgelegd in de oprichtingsverordeningen van de ESA’s (artikel 19) en komt erop neer dat eerst
een termijn wordt gesteld waarbinnen de partijen bij het geschil, onder leiding van de ESA, het geschil dienen te beslechten. Alleen als deze bemiddeling na de vastgestelde
termijn, die afhankelijk zal zijn van de spoedeisendheid van
het geschil, niet tot resultaat heeft geleid kan de ESA een
bindend oordeel vellen.
Voorts vragen de leden om een voorbeeld en uitleg over de
gevallen waarin een ESA de mogelijkheid heeft om bindend
op te treden bij het niet voldoen door een nationale toezichthouder aan de verplichtingen voortkomend uit EUwetgeving.
Deze procedure is vastgelegd in de oprichtingsverordeningen van de ESA’s (artikel 17) en kan ingeroepen worden
indien een nationale toezichthouder niet voldoet aan verplichtingen die voortvloeien uit een aantal verordeningen en
richtlijnen op het gebied van de financiële markten. 267 Deze
verplichtingen moeten breed worden opgevat zodat alle
besluiten die genomen worden ter uitvoering van deze verordeningen en richtlijnen, inclusief alle regelgeving die
hierop is gebaseerd, eronder vallen. In de richtlijnen is bij267

Richtlijn 2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, Richtlijn
2002/87/EG, Verordening (EG) nr. 1781/2006, Richtlijn
94/19/EG en van bepaalde onderdelen van Richtlijn
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG, Richtlijn 2007/64/EG en
Richtlijn 2009/110/EG.
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voorbeeld opgenomen dat de ESA bepaalde rekenmethodes nader kan specificeren door middel van het voorstellen
van bindende technische standaarden. Als een nationale
toezichthouder zich niet aan een dergelijke standaard
houdt kan de ESA een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 17 starten.
De leden van de CDA-fractie vragen om een overzicht van
alle niet-bindende bevoegdheden van de ESA’s.
De ESA kan richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde
autoriteiten of financiële ondernemingen richten (artikel 16
oprichtingsverordeningen van de ESA’s). Dit met het oog
op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve
toezichtpraktijken. Ook kan een ESA advies verstrekken
aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie over alle aangelegenheden die verband
houden met haar bevoegdheidsgebied (artikel 34).
De leden vragen verder over welke instrumenten de ESA’s
beschikken in verband met het afdwingen van besluiten.
Deze vraag is in de inleiding beantwoord bij de vraag of de
ESA’s voldoende bevoegdheden hebben gekregen. De in
dat antwoord geschetste procedure is bedoeld om naleving
van besluiten af te dwingen over naleving van het EU-recht.
Ook indien een ESA een bindend besluit neemt in het kader van geschillen tussen toezichthouders is in de oprichtingsverordeningen een soortgelijke procedure opgenomen
(artikel 19).
De leden vragen hoe wordt bepaald wanneer er sprake is
van een crisissituatie en waarom de bevoegdheid om
noodmaatregelen af te kondigen niet wordt uitgewerkt in de
Omnibus 1-richtlijn.
Deze procedure is vastgelegd in de oprichtingsverordeningen van de ESA’s (artikel 18). Van een crisissituatie is
sprake wanneer de Europese Raad, in overleg met de Europese Commissie, de ESRB en, waar nodig, de ESA’s een
crisissituatie heeft uitgeroepen. De procedure komt er kort
gezegd op neer dat eerst de ESRB of een ESA oordeelt dat
er een noodsituatie kan ontstaan. Vervolgens geven zij aan
de Europese Raad een vertrouwelijke aanbeveling en leggen zij een beoordeling van de situatie voor. Indien de Europese Raad, eventueel in een bijeengeroepen vergadering, bepaalt dat er sprake is van een noodsituatie, stelt de
Europese Raad het Europees Parlement en de Europese
Commissie daarvan onverwijld naar behoren in kennis. Deze procedure en de mogelijkheid om noodmaatregelen af te
kondigen is in de verordening opgenomen en wordt dus
niet in nationale wetgeving omgezet. Wel wordt in EUverband een aantal concrete noodmaatregelen uitgewerkt
in afzonderlijke richtlijnen of verordeningen. Een voorbeeld
hiervan is de voorgestelde verordening die ziet op een tijdelijk verbod op (naked) short selling.268 Wanneer hieraan
uitvoering dient te worden gegeven zal worden bezien of
nationale aanpassingen nodig zijn.
De leden van de SP-fractie vragen voorbeelden van gevallen waarin een ESA bindende maatregelen mag opleggen

aan financiële instellingen, wat bedoeld wordt met het vereiste van rechtstreekse toepassing en waarom dit niet in
nationale wetgeving is omgezet.
De procedure om een besluit rechtstreeks aan een financiele onderneming te richten is vastgelegd in de oprichtingsverordeningen van de ESA’s (artikel 17, lid 6 en artikel 19,
lid 4). Omdat het verordeningen betreft mag dit niet worden
omgezet in nationale regelgeving. In de verordeningen is
opgenomen dat de rechtshandeling rechtstreeks op de instelling van toepassing dient te zijn.
Dit is doorgaans alleen het geval bij verordeningen, zoals
de verordening inzake ratingbureaus (1060/2009/EU) en de
prospectusverordening (809/2004/EG). Ook verordeningen
op een lager niveau (level 2) zoals Bindende Technische
Standaarden, bevatten bepalingen die rechtstreeks werken.
Deze bepalingen bevatten bijvoorbeeld voorschriften op
welke manier en op welke termijn financiële ondernemingen bepaalde informatie dienen aan te leveren. Indien de
nationale toezichthouder blijft weigeren de informatie te
verstrekken kan een ESA de informatie rechtstreeks bij de
instelling opvragen. Tot slot komen verordeningen die in de
(nabije) toekomst worden vastgesteld, zoals de voorgestelde verordening inzake de kapitaaleisen van banken (CRD
IV-verordening), 269 ook onder de reikwijdte van de rechtstreekse werking te vallen.
De leden van de SP-fractie vragen voorts om een overzicht
van de gevallen waarin een geschillenbeslechtingsprocedure bij een ESA kan worden ingesteld.
Een ESA kan bemiddelend optreden bij grensoverschrijdende geschillen tussen nationale toezichthouders. De gevallen waarin dit kan, zijn beschreven in de Omnibus Irichtlijn. De geschillen die voor bemiddeling in aanmerking
komen hebben betrekking op: te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, onvoldoende samenwerken
(inclusief informatieuitwisseling) of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere
lidstaat, een gezamenlijk oordeel met betrekking tot een
vergunningaanvraag, beoordeling van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot de
gelijkwaardigheid van het toezicht in derdelanden, informatieverstrekking aan betreffende instantie inzake voorwaarden die aan vergunning worden gesteld, een beoordeling
met betrekking tot het aanmerken van een bijkantoor als
significant, informatieverstrekking aan betreffende instantie
inzake een vastgestelde limiet en een beoordeling met betrekking tot het besluiten of het geconsolideerde eigen
vermogen van een groep toereikend is. Verhouding bevoegdheden van de ESA’s ten opzichte van de nationale
toezichthouders en gevolgen voor financiële ondernemingen
De leden van de CDA-fractie vragen aan te geven welke informatie door een nationale toezichthouder aan de Europese autoriteit moet worden verstrekt en of dit mogelijk in
strijd is met de geheimhoudingsbepalingen in de Wet op
269
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het financieel toezicht (Wft).
In hoofdlijnen betreft het informatie met betrekking tot de
volgende onderwerpen: verlening van een vergunning,
weigering van vergunningverlening, verlening van een ontheffing, wijziging van een vergunning, intrekking van een
vergunning, vestigen van een bijkantoor of aanbieden
dienst in een andere lidstaat, moeilijkheden in een derde
land, aangewezen autoriteiten in het kader van toezicht,
(taak)delegatieregeling of samenwerkingsovereenkomst
tussen toezichthouders, geconstateerde onregelmatigheid,
getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie,
gegeven dat van belang is voor het toezicht of de ordelijke
werking van markten en problemen met samenwerking.
Sommige van de onderwerpen, zoals vergunningverlening,
zijn openbaar en betreffen dus geen toezichtvertrouwelijke
informatie. Andere gegevens, zoals geconstateerde onregelmatigheden bij een financiële onderneming, kunnen wel
toezichtvertrouwelijke informatie betreffen. In de uitzonderingen op de geheimhoudingsbepaling in de Wft is reeds
voorzien in de mogelijkheid dergelijke informatie grensoverschrijdend met andere betrokken toezichthouders te
delen om goed toezicht mogelijk te maken. Omdat ook de
Europese toezichthouders betrokken zijn bij het toezicht op
de financiële markten zullen ook zij dergelijke informatie
kunnen ontvangen.
Kamerstuk 33.021 nr 3
3.2.3 Bevoegdheden ESMA inzake ratingbureaus
Voor volledigheid wordt vermeld dat ESMA, naast bovenstaande nieuwe bindende bevoegdheden, nog een extra
bevoegdheid heeft. Zij zal op basis van de Verordening ratingbureaus270 direct toezicht gaan uitoefenen op de zogenaamde Credit Rating Agencies. Dit is een unieke ontwikkeling, omdat voor het eerst een Europees orgaan dagelijkse toezichttaken van de nationale toezichthouders overneemt. Om deze taak te kunnen uitoefenen, krijgt ESMA alle benodigde bevoegdheden, waaronder het eventueel opleggen van sancties en de mogelijkheid om tarieven te heffen. Omdat dit geen onderwerp van de Omnibus I richtlijn is
valt het ESMA toezicht op ratingbureaus buiten het bestek
van dit wetsvoorstel.

Recentelijk is door de Europese Commissie een derde
aanpassing van de verordening inzake kredietbeoordelaars
voorgesteld.
4. Uitvoerbaarheid, administratieve lasten en bedrijfseffecten
De implementatie van de Omnibus I richtlijn heeft geen directe gevolgen voor de lasten en bedrijfseffecten van financiële ondernemingen omdat deze richtlijn ziet op de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen DNB en AFM
enerzijds en de ESRB en Europese toezichthoudende autoriteiten anderzijds. Er worden hierbij geen problemen met
de uitvoering verwacht.
5. Consultatie AFM en DNB
Omdat deze richtlijn ziet op de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen DNB en AFM enerzijds en de ESRB
en Europese toezichthoudende autoriteiten anderzijds is
ervoor gekozen alleen de AFM en DNB te consulteren.

Kamerstuk 33.021 nr 5
De leden van de VVD-fractie, CDA-fractie en PvdA-fractie
stellen vragen met betrekking tot het regelgevingstraject inzake ratingbureaus.
In reactie hierop kan ik u informeren dat regelgeving omtrent kredietbeoordelaars bij Europese verordening is geregeld. Door de rechtstreekse werking die de Europese verordening heeft, hoeft er geen nationale wetgeving te worden geformuleerd. Het toezicht van ESMA is gebaseerd op
twee Europese verordeningen (1060/2009/EU en
503/2011/EU; een aanpassing van de eerste verordening). 271 De belangrijkste elementen uit het toezicht van
ESMA op kredietbeoordelaars is het controleren van de naleving van transparantie- en onafhankelijkheidsvereisten.
Tevens dient een kredietbeoordelaar zich te registreren bij
de ESMA om actief te kunnen zijn op de Europese markt.
270
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Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus.
BNC Fiche Verordening kredietbeoordelaars, Kamerstuk
22.112, nr. 1051.
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Wijzigingswet financiele markten 2013, kamerstuk 33.236 nr 03
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële
markten 2013 bevat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen
als ook technische, niet-inhoudelijke wijzigingen van de
Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet bekosiging financieel toezicht, de Wet financiële markten BES, alsmede
enige andere wetten. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit
van de jaarlijkse Wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt
wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Het wetsvoorstel heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2013.
Deze toelichting wordt, met het oog op het onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen brengen van de
Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), mede namens de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gegeven.
§ 2. Inhoud van het voorstel
Ten aanzien van de meer inhoudelijke onderwerpen uit dit
wetsvoorstel wordt hierna een nadere toelichting gegeven.
a. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Dit wetsvoorstel strekt er in de eerste plaats toe om de
AFM en DNB onder de werkingssfeer van de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen (hierna: Kaderwet) te brengen. Het voornemen daartoe was reeds aangekondigd bij
brief van 31 januari 2008.272 In de memorie van toelichting
bij de Wet bekostiging financieel toezicht is vervolgens
aangegeven dat dit zijn beslag zou krijgen in het onderhavige wetsvoorstel.273 De AFM en DNB houden toezicht op
de financiële markten en de ondernemingen die op die
markten actief zijn. Deze toezichttaak is gebaseerd op diverse wetten. De voornaamste daarvan is de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast hebben beide zelfstandige bestuursorganen ook toezichttaken op grond van onder meer de Pensioenwet, de Wet financiële markten BES
en de Wet toezicht accountantsorganisaties. Voor een volledig overzicht van de wetten waarin aan de AFM en DNB
toezichthoudende taken zijn opgedragen, wordt verwezen
naar de opsomming van wetten in artikel 1, onderdeel c,
van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).
Naast haar toezichttaak op grond van bovenbedoelde wetten heeft DNB nog een andere bestuursrechtelijke gedaante. Sinds 1999 maakt DNB voor het monetaire beleid deel
uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).
Met het verlaten van de monetaire autonomie van Nederland bestaat voor de in het kader van het ESCB uitgevoerde taken en werkzaamheden geen ministeriële verantwoordelijkheid meer. De Kaderwet zal om die reden niet
van toepassing zijn op de taken die DNB als onderdeel van
het ESCB heeft. In het wetsvoorstel is deze lijn doorgetrokken naar de (beperkte) monetaire taak die DNB in de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft:
272
273

Brief van de Minister van Financiën van 31 januari 2008, Kamerstuk 25.268, nr. 56.
Kamerstuk 33.057, nr. 3, p. 9.
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op grond van de Wet geldstelsel BES is DNB sinds 1 januari 2011 ook belast met de zorg voor de goede werking van
het betalingsverkeer in het Caribische deel van Nederland.
Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is bezien in welke
wet (of wetten) de bepaling waarin de Kaderwet van toepassing wordt verklaard, het beste zou kunnen worden opgenomen. Aangezien de AFM en DNB privaatrechtelijke
zbo’s zijn, is er geen instellingswet waarin die bepaling een
logische plaats kan krijgen. Overwogen is om de bepaling
die de Kaderwet van toepassing verklaart op DNB, in de
Bankwet 1998 op te nemen. Daarvan is echter afgezien,
omdat die wet juist betrekking heeft op de taken van DNB
die, zoals hierboven toegelicht, niet onder de Kaderwet
dienen te vallen. Bovendien zou dit slechts voor DNB een
oplossing bieden; voor de AFM bestaat immers geen met
de Bankwet 1998 vergelijkbare wet. Overwogen is ook om
de bepaling waarin de Kaderwet (of althans het deel van de
Kaderwet dat betrekking heeft op het financieel beheer en
de verantwoording) van toepassing wordt verklaard, in de
Wbft op te nemen. Dit vanwege de vele raakvlakken tussen
de Kaderwet en de Wbft. Hiervan is eveneens afgezien,
omdat de Wbft geen logische plaats is om ook de meer
functionele relatie tussen beide zbo’s en de verantwoordelijke minister(s) te regelen en het onwenselijk is om de bepaling waarin de Kaderwet van toepassing wordt verklaard,
in tweeën te knippen en deze deels in de Wbft en deels in
een andere wet onder te brengen. Uiteindelijk is gekozen
om de bepaling waarin de Kaderwet op de AFM en DNB
van toepassing wordt verklaard, in de Wft op te nemen.
Van de verschillende wetten waarbij de AFM of DNB betrokken zijn, is de Wft de meest voor de hand liggende wet
om de Kaderwet van toepassing te verklaren. In die wet is
immers ook al een aantal andere institutionele bepalingen
voor de AFM en DNB opgenomen.
Opgemerkt zij nog dat het onderbrengen van de Kaderwetbepaling in de Wft uiteraard niet betekent dat de Kaderwet
alleen van toepassing zou zijn op taken die de AFM en
DNB op grond van de Wft uitvoeren. De bepaling is zo geformuleerd, dat zij betrekking heeft op alle toezichttaken die
de AFM en DNB op grond van wettelijke regelingen uitvoeren. Slechts voor de hierboven genoemde monetaire taken
van DNB is een uitzondering gemaakt. Ook is in de nieuwe
bepaling uitdrukkelijk bepaald dat de Kaderwet mede van
toepassing is op de toezichttaken die de AFM en DNB in
het Caribische deel van Nederland uitvoeren. Hiervoor is
gekozen omdat er, gelet op artikel 2, tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, anders onduidelijkheid zou kunnen bestaan over de
vraag of de van toepassing verklaring van de Kaderwet ook
betrekking heeft op de taken die de AFM of DNB op grond
van BES-wetgeving uitvoeren.
Kamerstuk 33.236 nr. C
De leden van de VVD-fractie vragen hoe men zich moet
voorstellen dat een Naamloze Vennootschap als De Nederlandsche Bank onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt gebracht. Voorts vragen
zij hoe het civielrechtelijke karakter van een NV zich ver-
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houdt tot het bestuursrechtelijke karakter van een ZBO.
Ook vragen zijn naar het doel dat de regering hiermee te
bereiken en of de positionering als ZBO dan het geëigende
middel is.
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de VVDfractie naar de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
(Kaderwet ZBO’s) merk ik het volgende op. De Nederlandsche Bank (DNB) is een naamloze vennootschap, waarop
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing is.
De Bankwet 1998 bevat daartoe in hoofdstuk III “bepalingen betreffende de vennootschap”. Deze privaatrechtelijke vormgeving laat onverlet dat DNB voor zover het taken
betreft die niet voortvloeien uit het Europees stelsel van
centrale banken een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) als
bedoeld in de Kaderwet ZBO’s is. Dit brengt met zich mee
dat DNB bij de uitvoering van die taken een bestuursorgaan is in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (een zogenaamd “b-orgaan”) en niet hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister (artikel 1 van de
Kaderwet ZBO’s). In dit verband is het relevant op te merken dat de Kaderwet ZBO’s ook van toepassing is op privaatrechtelijke vormgegeven ZBO’s (artikel 4, tweede lid
van de Kaderwet ZBO’s).
De (publiekrechtelijke) aansturingrelatie tussen de minister
en DNB kan derhalve los worden gezien van de (privaatrechtelijke) vorm waarin DNB is gegoten. Zoals hiervoor
opgemerkt is DNB als ZBO niet hiërarchisch ondergeschikt
aan de minister van Financiën. Dit uitgangspunt moet worden beoordeeld in het licht van het beginsel “toezicht op afstand”. Dit beginsel brengt met zich mee dat de toezichthouders onafhankelijk zijn in de wijze waarop het toezicht
door hen wordt uitgeoefend. 274 Deze onafhankelijkheid is
echter niet onbeperkt. Zo dient de minister van Financiën
toe te zien op de uitvoering van de toezichtwetgeving en
moet hij een oordeel kunnen vormen over de wijze waarop
de toezichthouder de wet uitvoert of heeft uitgevoerd. Met
het oog daarop heeft de minister van Financiën een palet
van instrumenten tot zijn beschikking die aansluiten op de
verschillende situaties. Dit is ook vastgelegd in de Visie
toezicht op afstand en uitgewerkt in een toezichtarrangement.275 Thans is de verhouding tussen de minister van Financiën en DNB (en de Autoriteit Financiële Markten) verankerd in de verschillende toezichtwetten, zoals de Wet op
het financieel toezicht en in de Wet bekostiging financieel
toezicht. Door middel van de onderhavige wijziging wordt
DNB onder de werkingssfeer van de Kaderwet ZBO’s gebracht. Dit betekent dat een aantal instrumenten voor de
minister van Financiën niet langer is opgenomen in de verschillende toezichtwetten en dat de bepalingen uit de verschillende toezichtwetten die corresponderen met de bepalingen van de Kaderwet ZBO’s kunnen worden geschrapt.
Hiermee wordt geen beleidsinhoudelijke operatie beoogd
aangezien het hierbij om een één op één overzetting van
de hiervoor relevante bepalingen gaat.
Kamerstuk 33 236 nr 03
b. wijzigingen van de provisieregels
274
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Zie hiervoor ook de memorie van toelichting bij de Wet op het
financieel toezicht, Kamerstuk 29.708, nr. 3.
Kamerstuk 32.648 nr. 1.

© R.E. Batten januari 2020

Uit de evaluatie van de provisieregelgeving door SEO (Evaluatie provisieregels complexe producten, september
2010), waarover de minister van Financiën in 2010 aan de
Tweede Kamer heeft gerapporteerd, 276 werd duidelijk dat
de huidige provisieregels onvoldoende effectief zijn om de
gewenste cultuuromslag bij financiëledienstverleners op
gang te brengen.
De gewenste cultuuromslag is een beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering. Deze beweging vereist dat er ontvlechting plaatsvindt van taken en
verantwoordelijkheden van adviseurs, bemiddelaars en
aanbieders, zodat sturingsmogelijkheden worden weggenomen. Dit kan alleen met regelgeving worden gerealiseerd, zonder welke de praktijk van provisiebetalingen
hoogstwaarschijnlijk in stand blijft. Uit het SEO onderzoek
blijkt eveneens dat onder de huidige transparantieregels de
aard, kosten en kwaliteit van de dienstverlening met het
huidige dienstverleningsdocument onvoldoende zichtbaar
worden wanneer de klant aan de poort staat. Daarom dient
door middel van transparantieregels voor financiëledienstverleners een herkenbaar dienstverleningsdocument verplicht te worden gesteld, om de klant in staat te stellen een
goede keuze te maken uit een gedifferentieerd aanbod van
financiële dienstverlening.
Op dit moment kan de consument zonder waarschuwing
kiezen om een complex financieel product af te nemen
zonder enige vorm van advies, terwijl hij mogelijk de risico’s
daarvan niet in kan schatten. In dit wetsvoorstel wordt het
mogelijk gemaakt om de kennis- en ervaringstoets-toets die
een financiëledienstverlener ten aanzien van bepaalde
producten dient af te nemen, wanneer de consument deze
wenst af te nemen zonder advies, nader in te kleden. Door
dit in regelgeving op te nemen wordt het mogelijk dat op
uniforme wijze een dergelijke toets wordt uitgevoerd en de
consument wordt gewaarschuwd. Een dergelijke toets bestaat al bij producten onder de MiFID (Markets in Financial
Instruments Directive). Hierdoor wordt de consument bewust gemaakt van zijn financiële inzicht en de vraag of hij
in staat is een afgewogen keuze te maken voor een financieel product. Zo wordt een vorm van bescherming geboden bij het afsluiten van een financieel product zonder advies.
Het uitgangspunt is en blijft dat een consument zelf kan
kiezen voor een distributiekanaal en dus de keuze heeft of
hij voor de aanschaf van een financieel product advies inwint. Echter voor bepaalde complexe of impactvolle producten is het van belang dat wordt nagegaan of de consument over voldoende kennis en ervaring beschikt om het
product zonder advies af te nemen. Indien dat niet het geval is, dient de consument gewaarschuwd te worden dat
het verstandig is advies in te winnen. De consument mag
deze waarschuwing naast zich neerleggen.
c. wijziging van de biedingsregels
In dit wetsvoorstel worden enkele wijzigingen op het terrein
van de biedingregels voorgesteld. Zo wordt er een nadere
waarborg gericht op de bescherming van de positie van
minderheidsaandeelhouders ingeval van een openbaar bod
276

Kamerstuk 31.086, nr. 25, bijlage.
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opgenomen. Het gaat daarbij om het volgende.
Een persoon die overwegende zeggenschap verkrijgt in
een beursvennootschap met statutaire zetel in Nederland is
gehouden een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de betreffende (doel)vennootschap (het «verplicht
bod»). In artikel 5:71, eerste lid, van de Wft is een aantal
uitzonderingen op deze biedplicht opgenomen waaronder
de uitzondering ingeval een bieder overwegende zeggenschap verkrijgt door de gestanddoening van een vrijwillig
openbaar bod op alle aandelen of met medewerking van de
doelvennootschap uitgegeven certificaten van aandelen
van de doelvennootschap. Teneinde te voorkomen dat de
biedplicht kan worden omzeild, wordt een additionele
waarborg opgenomen, namelijk de toevoeging dat deze
uitzondering op de biedplicht alleen geldt indien de bieder
als gevolg van de gestanddoening van dit vrijwillig bod
meer dan 50 procent van de stemrechten in de algemene
vergadering van de aandeelhouders van de doelvennootschap kan uitoefenen.
d. verankering van de moreel-ethische verklaring (bankierseed)
In dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie
Huizing/Blanksma.277 Deze motie verzoekt de regering de
moreel-ethische verklaring die beleidsbepalers in het kader
van de Code Banken278 (ook wel: de bankierseed) dienen
af te leggen wettelijk te verankeren in de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets279 van bestuurders.
De regering hecht sterk aan het feit dat personen zich bewust zijn van hun rol en de gevolgen van hun handelen.
Om deze reden is de regering voornemens om de eed of
belofte niet te beperken tot banken, maar te verplichten
voor alle financiële ondernemingen waarvan medewerkers
worden getoetst op geschiktheid. De eed of belofte hangt
nauw samen met het gedrag van het individu, hierom is gekozen voor verankering in de geschiktheidstoets. Gekozen
is voor de vorm van eed of belofte om de symboliek van de
verklaring te versterken.
De bepaling in dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om de
verankering nader uit te werken voor beleidsbepalers, leden van het orgaan dat is belast met toezicht op het beleid
en de algemene gang van zaken van de financiële onderneming en personen in andere sleutelfuncties op het niveau van een ministeriële regeling. In de ministeriele regeling zal de reikwijdte van deze norm nader worden bepaald
en kunnen regels worden gesteld op welke wijze de eed of
belofte dient te worden afgelegd en ondertekend. Er is voor
een ministeriële regeling gekozen om enerzijds te waarborgen dat sprake is van een verankering in de regelgeving en
anderzijds de bestaande open norm zoveel mogelijk in
stand te laten. Deze open norm is momenteel uitgewerkt in
de Beleidsregel deskundigheid 2011.280
277
278
279

280

Kamerstuk 31.980, nr. 43.
Stcrt. 2009, 20060.
De motie spreekt van de deskundigheidstoets. Het begrip
«deskundigheid» is vervangen door «geschiktheid», zie Stb.
2012, nr. 7. Om deze reden zal het nieuwe begrip geschiktheid in het wetsvoorstel en deze toelichting worden gehanteerd.
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e. overige wijzigingen
Naast een aantal meer inhoudelijke onderwerpen, zijn er in
dit wetsvoorstel ook andere, meer technische bepalingen
opgenomen. Voor een toelichting bij die bepalingen wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
§ 3. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
De voorgestelde bepalingen zijn voorgelegd aan de toezichthouders. Met hun opmerkingen is bij het opstellen van
het voorstel rekening gehouden.
§ 4. Administratieve lasten, nalevingkosten en toezichtskosten
De precieze omvang van de administratieve lasten en nalevingskosten ten aanzien van de wijzigingen die verband
houden met de provisieregels hangt af van nadere uitwerking bij algemene maatregel van bestuur waarin onder
meer de informatieverplichtingen nader worden uitgewerkt.
De administratieve lasten en nalevingskosten zullen dan
ook in de betreffende algemene maatregel van bestuur nader worden omschreven. De omvang van de administratieve lasten en nalevingskosten, hangt ook bij de norm voor
het productontwikkelings- en distributieproces, af van de
algemene maatregel van bestuur waarin deze norm nader
wordt uitgewerkt. Ten aanzien van de toezichtskosten is de
verwachting dat deze maatregelen op niveau van algemene maatregel van bestuur niet tot een significante structurele verhoging van de toezichtskosten zullen leiden, nu de
toezichtsactiviteiten naar verwachting risicogestuurd zullen
worden ingezet door de AFM.
De overige wijzigingen in dit wetsvoorstel brengen geen
gevolgen voor de regeldruk met zich mee.
§ 5. Consultatie
a. algemeen
Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 is
ter
consultatie
voorgelegd
op
de
website:
www.internetconsultatie.nl. De looptijd van deze consultatie
betrof 4 weken (29 augustus 2011 t/m 26 september 2011).
Gedurende de consultatie van dit wetsvoorstel zijn er zestien reacties binnengekomen. Deze consultatieopmerkingen zijn vervolgens zorgvuldig in beschouwing genomen.
Onderstaand zal ten aanzien van de meer inhoudelijke onderwerpen uit dit wetsvoorstel in worden gegaan op de
consultatiereacties.
b. wijzigingen van de provisieregels
In de consultatiereacties pleitten sommige partijen om de
grondslag voor het provisieverbod uit het voorgestelde artikel 4:25a te lichten. Om de bepaling duidelijker te maken is
de grondslag voor de beloningsregels voor financiëledienstverleners, waaronder het verbod op het verschaffen
of ontvangen van bepaalde provisies, in een separate bepaling opgenomen. Zoals eerder is aangekondigd zal de
reikwijdte van het provisieverbod zelf in lagere regelgeving
worden bepaald. Daarnaast zijn de informatieverplichtingen
van financiëledienstverleners in een apart artikel opgenomen, te weten artikel 4:25a.
In het nieuwe artikel 4:25b is de basis gelegd voor de

282

algemene delen memories van toelichting
transparantieverplichtingen van financiëledienstverleners.
In de consultatiereacties werd aangegeven dat de reikwijdte van de transparantieverplichtingen in de consultatieversie voor alle financiëledienstverleners en alle financiële
producten zou gelden. Dit zou niet in lijn zijn met de aangekondigde reikwijdte van de transparantieverplichtingen in
verband met het provisieverbod. Daarom is een onderscheid gemaakt tussen de transparantieregels die enerzijds
gelden voor financiële dienstverleners inzake producten die
onder het provisieverbod zullen vallen, en anderzijds de
transparantieverplichtingen die zullen gaan gelden voor financiëledienstverleners (uitgezonderd aanbieders) inzake
«niet complexe» financiële producten. Voor deze laatste
groep gelden immers nog steeds de transparantieverplichtingen uit het oude artikel 4:72 en 4:73 van de wet.
c. wijziging van de biedingsregels
Ingevolge de biedingsregels is een partij uitgezonderd van
de verplichting om een openbaar bod uit te brengen wanneer hij overwegende zeggenschap verkrijgt door een vrijwillig openbaar bod op alle effecten van de doelvennootschap (artikel 5:71, eerste lid, onderdeel b, van de Wft). In
een dergelijke situatie hebben alle aandeelhouders immers
reeds de mogelijkheid gehad hun aandelen aan te bieden
en «uit te stappen». Twee respondenten hebben gevraagd
om deze vrijstelling van de biedplicht – in lijn met de zogenoemde marktmeesterbrief 281 waarin een aantal voornemens tot aanpassing van de biedingsregels zijn opgenomen – te beperken tot de gevallen waarin overwegende
zeggenschap wordt verkregen door een vrijwillig bod waarbij de billijke prijs wordt geboden.
Na vooroverleg met marktpartijen is besloten hiervan af te
zien. Een dergelijke wijziging is onwenselijk omdat deze de
facto neerkomt op het leggen van een «bodem» van de billijke prijs bij elk vrijwillig bod gericht tot alle effecten van de
doelvennootschap. Dit zou bijvoorbeeld een private overname c.q. reddingspoging van een beursvennootschap in
problemen kunnen belemmeren.
In de Europese Richtlijn betreffende het openbaar overnamebod (de Over-namerichtlijn) 282 is een dergelijke beperking van deze uitzondering op de biedplicht evenmin opgenomen en is de verplichting tot het bieden van de billijke
prijs uitdrukkelijk alleen gekoppeld aan het verplicht bod.
Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België
kennen een dergelijke koppeling van de billijke prijs aan het
vrijwillig bod niet.
Daarbij geldt dat een bieder over het algemeen een groot
aantal stemrechten zal moeten verwerven om overwegende zeggenschap te verkrijgen en het valt te betwijfelen dat
een groot deel c.q. het benodigde deel van de aandeelhouders met een kunstmatig lage prijs zal instemmen.
Voorts bevatten de biedingsregels waarborgen om
(machts)misbruik tegen te gaan. Wel wordt, hoewel de
kans op misbruik in deze niet groot wordt geacht, in onderhavig wetsvoorstel een additionele waarborg voorgesteld
om een eventueel misbruik van de biedingsregels op dit
281
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punt te voorkomen (vergelijk artikel I, onderdeel U) . Deze
additionele waarborg behelst dat de uitzondering van de
biedplicht ingeval van een vrijwillig bod op alle effecten alleen geldt indien de bieder als gevolg van de gestanddoening van het bod meer dan 50 procent van de stemrechten
in de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
doelvennootschap kan uitoefenen. Hierdoor zal de bieder
te allen tijde een groot aantal stemrechten in de doelvennootschap moeten verwerven om voor de betreffende uitzondering in aanmerking te komen en derhalve een goede
prijs moeten bieden. Hierdoor wordt temeer bewerkstelligd
dat ook minderheidsaandeelhouders een reële exit hebben.
Volledigheidshalve verwijs ik hierbij naar mijn brief van 28
oktober 2011 waarin hierop ook wordt ingegaan 283. Ik zie
geen aanleiding voor verdergaande maatregelen.
Een respondent vraagt om de reikwijdte van de biedplicht
(gekoppeld aan de stemrechten in een doelvennootschap)
uit te breiden naar bepaalde «cash settled instrumenten»
(derhalve ook koppeling aan «potentiële» stemrechten).
Een persoon die overwegende zeggenschap verkrijgt in
een beursvennootschap met statutaire zetel in Nederland is
gehouden een verplicht bod uit te brengen op alle aandelen
van de betreffende vennootschap. Overwegende zeggenschap wordt verkregen indien deze persoon in het bezit
komt van effecten welke rechtstreeks of middellijk 30 procent van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen. Deze koppeling van het verplicht bod aan de
stemrechten vloeit voort uit de Overnamerichtlijn. Op grond
van artikel 5, eerste lid, van de Overnamerichtlijn dient het
percentage van 30 te worden gerelateerd aan de stemrechten. 284 Ook andere Europese landen, zoals Duitsland,
Frankrijk en België, koppelen het begrip zeggenschap aan
stemrechten. Als iemand aandelen in eigendom heeft,
hoort daarbij dat iemand naar eigen inzicht het daarbij behorende stemrecht kan uitoefenen. Callopties en andere
rechten ter verwerving van aandelen spelen daarbij geen
rol.
Evenmin spelen cash settled instrumenten een rol. Bij deze
instrumenten gaat het om potentieel stemrecht aangezien
er geen sprake is van een juridische aanspraak op het
stemrecht. Om die reden vallen cash settled instrumenten
niet onder de reikwijdte van het verplicht bod. Het voert te
ver om een dergelijke vergaande maatregel van een verplicht bod op alle aandelen van een Nederlandse beursvennootschap aan alle personen die cash settled instrumenten houden van toepassing te verklaren. Temeer nu
niet op voorhand vaststaat dat de houder van een dergelijk
instrument daadwerkelijk bepaalt op welke wijze de stemrechten in de algemene vergadering worden uitgeoefend
en er, voor zover mij bekend, geen praktijkvoorbeelden zijn
die een dergelijke maatregel rechtvaardigen.
Daarbij geldt dat indien een cash settled instrument, ondanks dat dit niet is overeengekomen, toch in aandelen
wordt afgewikkeld en er als gevolg hiervan overwegende
zeggenschap wordt verkregen, de verplicht bod regeling
onverkort geldt. Wel is het belangrijk dat ook potentiële invloed zichtbaar wordt. Daarom worden cash settled instrumenten onder de reikwijdte van de transparantiebepalingen
283
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uit hoofdstuk 5.3 van de Wft en het Besluit openbare biedingen Wft gebracht.
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Implementatiewet AIFMD, kamerstuk 33.235 nr. 03
1. Richtlijn
1.1 Aanleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn nr.
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad 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) (de richtlijn).
De richtlijn biedt een regelgevend kader voor beheerders
van beleggingsinstellingen, niet zijnde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) die tot dusver niet
onder een Europees kader vielen. Een deel van deze beheerders viel in Nederland wel onder het «nationale regime» voor beleggingsinstellingen. Beheerders van icbe’s
vallen buiten het toepassingsbereik van deze richtlijn omdat
deze beheerders reeds onder het toepassingsbereik van de
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten
vallen.285
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen naar de verhouding
van het voorliggende wetsvoorstel met de in 2011 aangenomen wet voor instellingen voor collectieve belegging in
effecten.286
Op 22 juli 2011 is een wetsvoorstel aangenomen dat richtlijn 2009/65/EG implementeert. Richtlijn 2009/65/EG is een
aanpassing van de richtlijn voor instellingen voor collectieve belegging in effecten die sinds 20 december 1985 bestaat. 287 De richtlijn die in het onderhavige wetsvoorstel
wordt geïmplementeerd ziet juist op alle beheerders van
beleggingsinstellingen die geen icbe zijn. Voor deze nieticbe’s was tot dusver geen Europese regelgeving van toepassing. Deze richtlijn en dit wetsvoorstel staan daarmee
naast het geldende regime voor instellingen voor collectieve belegging in effecten, dat recent is aangepast bij het
door deze leden genoemde wetsvoorstel. De belangrijkste
overeenkomst is dat beide richtlijnen een Europees geharmoniseerd kader voor beleggingsinstellingen (en dus collectieve beleggingen) bieden. De icbe-richtlijn richt zich alleen tot icbe’s, de onderhavige richtlijn richt zich tot alle
overige (beheerders van een) beleggingsinstelling. De
rechten van deelneming in een icbe worden alleen aange285
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Richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de
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(PbEG L 375).
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boden aan niet-professionele beleggers en de rechten van
deelneming kunnen op verzoek van de deelnemer worden
ingekocht of terugbetaald (open end). Ook zijn voor icbe’s
beleggingseisen van toepassing. De onderhavige richtlijn
richt zich zowel tot beleggingsinstellingen waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden aan professionele
beleggers, als tot beleggingsinstellingen waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden aan nietprofessionele beleggers. De richtlijn is maximumharmonisatie voor rechten van deelneming die aan professionele
beleggers worden aangeboden. Bij de onderhavige richtlijn
is niet relevant of de beleggingsinstelling open of closed
end is. De verschillen tussen het Europese kader voor icbe’s en het Europese kader voor de overige beleggingsinstellingen (de onderhavige richtlijn) bestaan enerzijds door
de verschillende doelgroepen waarvoor de rechten van
deelneming worden aangeboden, anderzijds zijn verschillen ontstaan door voortschrijdend inzicht tijdens de onderhandelingen (hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
de regels voor de aansprakelijkheid van de bewaarder en
het beloningsbeleid van de beheerder die - nog - niet gelden voor icbe’s).
Kamerstuk 33.235 nr 03
Tijdens de G20 (waar de Europese Unie ook lid van is) van
april 2009 is afgesproken om «hedgefondsen» en hun beheerders te registreren en onder toezicht te stellen. Op deze manier wordt beoogd dat toezichthouders ten eerste beter in staat zijn om mogelijke systeemrisico’s te beoordelen
die hedgefondsen kunnen opleveren. Daarnaast wordt beoogd dat zij erop kunnen toezien dat deze fondsen zorgen
voor passend risicobeheer.288 In juni 2009 heeft de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
principes voor het toezicht op hedgefondsen ontwikkeld. De
voornoemde G20-afspraak is tijdens de G20 van juni 2010
herbevestigd en vormde de aanleiding voor de Europese
Commissie om met het voorstel te komen voor deze richtlijn. Ondanks dat de G-20 afspraak alleen zag op hedgefondsen, is de reikwijdte van de richtlijn tijdens de onderhandelingen verbreed naar alle beheerders van beleggingsinstellingen, niet zijnde beheerders van icbe’s. In oktober 2010 hebben de Europese Commissie, de Raad en
het Europees Parlement op hoofdlijnen een akkoord bereikt
over de inhoud van de richtlijn. De richtlijn is op 8 juni ondertekend.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen hoe de G20-landen de
afspraak met betrekking tot het onder toezicht stellen van
hedgefondsen naleven.
288
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Voor de Europese Unie lidstaten geldt dat zij, net als Nederland de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten implementeren. In deze landen
gelden dezelfde normen als in Nederland omdat de richtlijn
maximumharmonisatie is (voor aanbieden aan professionele beleggers). Verder heeft de Financial Stability Board
(FSB) recent een overzicht gepubliceerd met de stand van
zaken per land met betrekking tot de naleving van de G-20
afspraken.289 Uit dit overzicht volgt dat de afspraak met betrekking tot het onder toezicht stellen van hedgefondsen in
een groot aantal landen al wordt nageleefd en dat een deel
van de landen nog werkt aan regelgeving en uitvoering.
Kamerstuk 33.235 nr 03
De richtlijn is maximumharmonisatie voor beheerders van
beleggingsinstellingen die enkel rechten van deelneming
aanbieden aan professionele beleggers. De richtlijn is daartegen minimumharmonisatie voor beheerders die rechten
van deelneming aanbieden aan niet-professionele beleggers. Dat betekent dat lidstaten naast de regels van de
richtlijn voor deze groep beheerders aanvullende nationale
regels mogen stellen.
Nederland kiest er vanuit het oogpunt van beleggersbescherming (bij niet-professionele beleggers gaat het immers veelal om consumenten) voor om van deze mogelijkheid gebruik te maken. In figuur 1 wordt weergegeven voor
welke categorieën beheerders Nederland aanvullende regels kan stellen. Aangezien de richtlijn niet ziet op icbe’s,
zijn de regels voor die instellingen niet opgenomen in figuur
1.
Figuur 1. Regels met betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen (niet zijnde icbe’s).
Aanvullende nationale regels
Voor zover de rechten van
deelneming worden aangeboden aan niet professionele beleggers
Gelijkwaardige bescherming
als bij ICBE’s
Richtlijn als maximumRichtlijn als minimumharharmonisatie
monisatie
Voor zover rechten van
Voor zover (ook) rechten van
deelneming worden aandeelneming worden aangebogeboden aan profesisone- den aan niet-professionele
le beleggers
beleggers.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze dit
wetsvoorstel kan bijdragen aan het bestrijden van speculatiedrift van beheerders van beleggingsinstellingen.
Ook beheerders van beleggingsinstellingen waarvan de
rechten van deelneming worden aangeboden aan professionele beleggers komen door deze richtlijn en de bijbehorende implementatie onder toezicht te vallen. De toezichthouder krijgt daardoor informatie over onder andere de be289
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drijfsvoering, risicobeheer en het beleggingsbeleid. Ook beleggers krijgen meer informatie en kunnen hierdoor beter
geïnformeerde beslissingen nemen. Verder bevat de richtlijn aanvullende regels voor beheerders van beleggingsinstellingen die gebruik maken van (meer risicovolle) hefboomfinanciering.
Kamerstuk 33.235 nr 03
1.2 Doelstelling richtlijn
Zoals in overweging 1 van de richtlijn wordt opgemerkt
kunnen beheerders van beleggingsinstellingen zowel grote
invloed uitoefenen op de markten waarop zij beleggen als
op de ondernemingen waarin zij beleggen. Beleggingsinstellingen bieden via een collectief beleggers de mogelijkheid om gespreid te beleggen. Door deze functie hebben
beheerders van beleggingsinstellingen doorgaans een positief effect op de markten waarop zij opereren en de economie als geheel. Echter deze functie kan ook ongewenste
neveneffecten hebben. Zo kunnen via beheerders van beleggingsinstellingen bepaalde risico’s worden verspreid
door het financiële stelsel en daarmee kunnen deze risico’s
worden versterkt. Gelet op het grensoverschrijdende optreden van beheerders van beleggingsinstellingen, is een Europese aanpak van belang. Het doel van de richtlijn is het
introduceren van geharmoniseerde vereisten voor de vergunningverlening aan en het toezicht op beheerders van
beleggingsinstellingen. Hiermee wordt beoogd de hiervoor
bedoelde risico’s voor de beleggers en markten in de Europese Unie te adresseren.
Om de doelstellingen te bereiken, bevat de richtlijn op uiteenlopende onderwerpen regels. In figuur 2 zijn de hoofdlijnen van de regels uit de richtlijn opgenomen, deze hoofdlijnen worden nader toegelicht in hoofdstuk 4. In figuur 2
wordt (niet uitputtend) zichtbaar aan welke soorten regels
alle beheerders dienen te voldoen en voor welke beheerders van beleggingsinstellingen aanvullende nationale regels kunnen worden gesteld.
Figuur 2. Regels richtlijn met betrekking tot beheerders van
beleggingsinstellingen (niet zijnde icbe’s).
Aanvullende nationale regels
Voor zover de rechten van
deelneming worden aangeboden aan niet professionele beleggers
Gelijkwaardige bescherming
als bij ICBE’s
Richtlijn als maximumRichtlijn als minimumharmonisatie
harmonisatie
Voor zover rechten van
Voor zover (ook) rechten
deelneming worden aange- van deelneming worden
boden aan professionele
aangeboden aan nietbeleggers
professionele beleggers.
• Vereisten met betrek• Vereisten met betrekking tot het kapitaal
king tot het kapitaal (zo(zowel startkapitaal als
wel startkapitaal als eieigen vermogen, zodat
gen vermogen, zodat de
de continuïteit kan worcontinuïteit kan worden
den gewaarborgd) en
gewaarborgd) en hef-
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hefboomfinanciering.
• Vereisten met betrekking tot liquiditeit en risicomanagement.
• Regels voor de portfoliowaardering.
• Verschillende gedragseisen (zoals zorgplicht
richting beleggers en
regels ten aanzien van
het voorkomen van belangenconflicten).
• Regels met betrekking
tot een prudent beloningsbeleid.
• Regels met betrekking
tot de bewaarder.
• Voorwaarden met betrekking tot uitbesteding
van werkzaamheden
door de beheerder en
bewaarder.
• Informatieverplichtingen
richting toezichthouders, werknemers en
beleggers (onder meer
jaarverslag en informatieverplichtingen bij
controle verwerving
over nietbeursgenoteerde ondernemingen).

boomfinanciering.
• Vereisten met betrekking tot liquiditeit en risicomanagement.
• Regels voor de portfoliowaardering.
• Verschillende gedragseisen (zoals zorgplicht
richting beleggers en regels ten aanzien van het
voorkomen van belangenconflicten).
• Regels met betrekking
tot een prudent beloningsbeleid.
• Regels met betrekking
tot de bewaarder.
• Voorwaarden met betrekking tot uitbesteding
van werkzaamheden
door de beheerder en
bewaarder.
• Informatieverplichtingen
richting toezichthouders,
werknemers en beleggers (onder meer jaarverslag en informatieverplichtingen bij controle verwerving over nietbeursgenoteerde ondernemingen).

1.3 Relatie met overige regelgeving
In dit wetsvoorstel wordt (voor zover op dit moment mogelijk) rekening gehouden met wijzigingen in de Wft uit hoofde
van andere bij het parlement aanhangige of in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen waarvan de inwerkingtreding
eerder is gepland dan de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.
De richtlijn bevat een groot aantal voorschriften met betrekking tot de samenwerking en de uitwisseling van gegevens
en inlichtingen tussen de toezichthouder, de AFM of DNB,
en de toezichthoudende instanties van andere lidstaten. De
voorschriften hebben een gedetailleerd en technisch karakter. Het gaat daarbij onder meer om voorschriften met
betrekking tot de aard van de informatie die de betrokken
toezichthouder dient te verstrekken en de procedure die hij
daarbij in acht moet nemen. Ook andere richtlijnen bevatten vaak gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de
samenwerking met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten. Bij de implementatie van de Solvency IIrichtlijn worden de artikelen 1:51e en 1:65 in de Wft geïntroduceerd. Deze artikelen strekken ertoe om aan dergelijke voorschriften uit richtlijnen uitvoering te kunnen geven
en zijn daarom ook van belang voor deze richtlijn.
In overweging 9 van de richtlijn wordt opgemerkt dat van
beleggingsondernemingen waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig de richtlijn markten voor financiële
instrumenten en van banken waaraan een vergunning is
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verleend overeenkomst de richtlijn 2006/48/EG betreffende
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van banken niet mag worden verlangd dat zij een vergunning op grond van de richtlijn aanvragen voor het verlenen
van beleggingsdiensten aan beleggingsinstellingen (zoals
het beheren van individuele beleggingsportefeuilles).
Echter, de beheerder van deze beleggingsinstelling valt wel
onder de richtlijn.
1.4 Nadere invulling richtlijn
Op meerdere plaatsen in de richtlijn is er aan de Europese
Commissie een bevoegdheid verleend om uitvoeringsmaatregelen te nemen ten aanzien van bepaalde leden van het
artikel teneinde een uniforme toepassing van de betreffende bepaling te garanderen. Hieruit volgt dat slechts de Europese Commissie de betreffende artikelleden nader mag
uitwerken en niet de lidstaten. Afwijking van de normen
doet afbreuk aan de uniformiteit en is derhalve niet toegestaan. Uiteraard zal de Europese Commissie bij de voorbereiding van de regelgeving wel de toezichthouders, lidstaten en experts betrekken. Op basis van de nu vastgestelde
richtlijn (level 1) moet de Europese Commissie voorstellen
doen met betrekking tot nadere uitvoeringsmaatregelen betreffende de richtlijn (level 2).
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de richtlijn
heeft de Commissie aan de European Securities and Market Authority (ESMA), de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit, reeds in december 2010 het verzoek gedaan om technisch advies te geven ten aanzien van deze
nadere uitvoeringsmaatregelen. Het ESMA advies is 16
november 2011 bij de Commissie aangeleverd.290 Het gaat
hierbij om circa 100 delegatiebevoegdheden die nadere
uitwerking vereisen.
Gezien het substantiële aantal nadere uitvoeringsmaatregelen heeft ESMA als startpunt begin 2011 een aantal task
forces gevormd. Op basis van de structuur van het verzoek
van de Commissie hebben de task forces concepten voorbereid van het ESMA level 2 advies aan de Commissie met
betrekking tot de volgende onderwerpen:
1. algemene bepalingen, autorisatie en operationele vereisten (onder andere business conduct, organisatie,
conflict of interest) voor beheerders van beleggingsinstellingen;
2. eisen aan en gedragsregels voor bewaarders van beleggingsinstellingen;
3. transparantie verplichtingen (inclusief beloningsbeleid),
risico- en liquiditeitsmanagement en leverage bepaling
vereisten.
De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank
zijn lid van deze task forces. Teneinde een gebalanceerd
en weloverwogen advies te kunnen uitbrengen heeft ESMA
de markt op verschillende wijzen betrokken. Begin 2011 is
reeds een zogenoemde call for evidence gedaan en in de
context van verschillende meetings van de task forces zijn
in de eerste helft van 2011 een aantal workshops met
marktpartijen georganiseerd. Daarnaast is afgelopen april
ook nog met betrekking tot een aantal algemene bepa290

Het document is gepubliceerd op de website van ESMA,
www.esma.europa.eu (met referentie ESMA/2011/379).
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lingen een publieke voorconsulatie geweest.
Op 13 juli jongstleden is een algemene publieke consultatie
gestart. Hierbij heeft ESMA een concept advies voor nadere uitvoeringsmaatregelen opgesteld en dit ter consultatie
opengesteld. Het concept advies is gebaseerd op de concepten zoals besproken in de task forces. De consultatieperiode is gesloten op 13 september 2011. Separaat is een
concept advies voor nadere uitvoeringsmaatregelen met
betrekking tot het derdelandenbeleid en samenwerking bij
toezicht geconsulteerd. Op basis van de consultatie reacties heeft ESMA het advies afgerond op 16 november uitgebracht aan de Commissie. Het advies is goedgekeurd
door de ESMA Board of Supervisors (bestaande uit alle 27
Europese toezichthouders). De Europese Commissie zal
naar aanleiding van het advies van ESMA voorstellen doen
voor nadere regelgeving.
1.5 Maximumharmonisatie en minimumharmonisatie
Voor het bepalen van de ruimte die lidstaten hebben om in
de nationale wetgeving regels te stellen die afwijken van de
bepalingen van een richtlijn is het van belang te constateren of er al dan niet sprake is van een voornemen tot
maximumharmonisatie. Bij maximumharmonisatie mag niet
worden afgeweken van de normen in een richtlijn. Dat wil
zeggen dat er geen uitbreidingen van of toevoegingen aan
de normen mogen worden gedaan. Bovendien moet nationale wet- en regelgeving die conflicteert met de betreffende
normen worden ingetrokken. De richtlijn harmoniseert deze
onderwerpen voor beheerders van beleggingsinstellingen
die enkel rechten van deelneming aanbieden aan professionele beleggers (in beginsel) volledig.
In tegenstelling tot de beheerders van beleggingsinstellingen die enkel rechten van deelneming aanbieden aan professionele beleggers schrijft de richtlijn een minimum aan
regels voor ten aanzien van de beheerders van beleggingsinstellingen die rechten van deelneming aanbieden aan
niet-professionele beleggers (ook wel genoemd retail beleggers). Dit betekent dat lidstaten de ruimte hebben om
aanvullende regels te stellen en een onderwerp uitgebreider te reguleren dan de betreffende bepaling doet. In dit
voorstel is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het uitgangspunt bij de omzetting van de richtlijn is dat een gelijkwaardige beleggersbescherming als bij icbe’s wordt beoogd. Alleen de regels die van belang zijn voor beleggersbescherming worden van toepassing, bijvoorbeeld de regels met betrekking tot het beleggingsbeleid niet. Ten eerste omdat het bestaande regelgevend kader voor icbe’s
nadrukkelijk is toegesneden op het beschermen van nietprofessionele beleggers. Ten tweede wordt op deze manier
een level playing field geborgd tussen icbe’s en niet-icbe’s
wanneer deze zich beide richten op retail beleggers.
Om de hoeveelheid regimes tot een minimum te beperken,
is geen differentiatie in de aanvullende regels aangebracht.
1.6 Gebruik lidstaatopties
In de richtlijn wordt op verschillende plaatsen ruimte gelaten aan lidstaten om de betreffende bepalingen toe te snijden op de lidstaatspecifieke situatie, er is daar sprake van
een keuzemogelijkheid. Hieronder wordt daarop ingegaan.
– De richtlijn voorziet in artikel 3 in de mogelijkheid voor
lidstaten om een lichtere regeling te introduceren.
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–

–

–

–

Voorgesteld wordt om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De lichtere regeling wordt uitgewerkt in paragraaf 3.3.
De richtlijn biedt in artikel 6, vierde lid, de ruimte om
beheerders bepaalde activiteiten te laten verrichten.
Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt in artikel
2:97 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
De richtlijn bevat in artikel 9, zesde lid, de mogelijkheid
om bepaalde garanties te laten meetellen als eigen
vermogen. Aangezien in de Nederlandse financiële
toezichtwetgeving een garantie niet wordt aangemerkt
als eigen vermogen van de financiële onderneming is
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Bij bepaalde beleggingsinstellingen (kortgezegd private
equity en vastgoed onder bepaalde voorwaarden) kunnen lidstaten toestaan dat andere entiteiten de bewaarderactiviteiten verrichten. Deze mogelijkheid wordt ingevuld op het niveau van een algemene maatregel van
bestuur.
De jaarrekening en het jaarverslag van de beleggingsinstellingen moeten uiterlijk zes maanden na afloop van
elk boekjaar aan de AFM worden verstrekt (artikel 22,
eerste lid, eerste alinea, van de richtlijn).

Deze termijn is de uiterste termijn die wordt voorgeschreven door de richtlijn. Uit overweging 48 blijkt dat lidstaten
een kortere termijn mogen hanteren. Mede gelet op de
praktische uitvoerbaarheid is van die mogelijkheid geen
gebruik gemaakt. De termijn van zes maanden is een
maximumtermijn. Een beheerder van een beleggingsinstelling kan ervoor kiezen om een kortere termijn te hanteren.
Op grond van de richtlijn mag een lidstaat ervoor kiezen om
extra regels te stellen met betrekking tot het verwerven van
zeggenschap en controle in (niet-beursgenoteerde) uitgevende instellingen (artikel 26, zevende lid, van de richtlijn).
Er is geen aanleiding om hiervan gebruik te maken, de betreffende regels in de richtlijn bieden reeds een compleet
kader. Op grond van artikel 28, eerste lid, tweede alinea,
mag een lidstaat ervoor kiezen om te bepalen dat de informatie uit dit artikel ook dient te worden verstrekt aan de
toezichthouder van de lidstaat waar de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling is gevestigd. Er is geen aanleiding
om hiervan gebruik te maken.
1.7 Overgangsrecht
Artikel 61 van de richtlijn regelt welke overgangsmaatregelen kunnen worden getroffen. Uitgangspunt is invoering van
deze wet volgens de hoofdregel van onmiddellijke werking.
Deze wet is dus niet alleen van toepassing op hetgeen na
zijn inwerkingtreding voorvalt, maar ook op bestaande
rechtsposities en -verhoudingen. De in deze wet opgenomen overgangsmaatregelen hebben tot doel de implementatie van de richtlijn zo efficiënt en soepel mogelijk te laten
verlopen.
2. Kader Wet op het financieel toezicht
De implementatie van de richtlijn leidt tot wijziging van de
Wft, het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op de economische delicten (Wed) en enige fiscale wetten en deels de
bijbehorende lagere regelgeving. Dit wetsvoorstel omvat de
wijzigingen op het niveau van wet in formele zin.
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De wijzigingen in het BW en de Wed zijn technisch van
aard en behoeven geen algemene toelichting. De fiscale
wijzigingen worden in paragraaf 6 toegelicht. De wijzigingen in de Wft zijn veelomvattend en niet hoofdzakelijk
technisch van aard. In deze paragraaf worden in algemene
zin de hoofdlijnen van het wetsvoorstel toegelicht.
Uitgangspunt van de richtlijn is dat (in beginsel) iedere beheerder van een beleggingsinstelling, behalve de beheerders van icbe’s, onder de reikwijdte van de richtlijn valt. Dit
betekent dat er straks kort gezegd twee categorieën beheerders zijn:
(i) beheerders die onder deze richtlijn vallen, en
(ii) beheerders die onder de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten vallen.
Momenteel is de definitie van beleggingsinstelling en beheerder zo geformuleerd dat hier alle beleggingsinstellingen en beheerders, dus ook icbe’s (en hun beheerders),
onder vallen. Bij de voorbereiding van het voorstel is gebleken dat het handhaven van de thans geldende definitie van
beleggingsinstelling en beheerder de inzichtelijkheid van
het voorstel kan belemmeren. Er worden namelijk behoorlijk veel regels geïntroduceerd die afwijken van de geldende regels voor icbe’s (en hun beheerders). Voorgesteld
wordt om de definitie van beleggingsinstelling en beheerder
zo aan te passen dat icbe’s en hun beheerders niet langer
onder de definities van «beleggingsinstelling» en «beheerder» vallen. De richtlijn gebruikt voor beheerders die onder
de reikwijdte vallen de term «beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling». Aangezien de hoofdmoot van de
beleggingsinstellingen in Nederland waarschijnlijk onder de
reikwijdte van deze richtlijn zal vallen, zou de term «alternatief» een verkeerd beeld geven. Met het begrip «alternatief» wordt immers doorgaans juist een afwijkende categorie aangeduid. In het algemeen spraakgebruik zal de term
beleggingsinstelling gebruikt worden voor zowel beleggingsinstellingen in de zin van de Wft als voor icbe’s in de
zin van de Wft. De kans op onduidelijkheid hierdoor wordt
minder groot geacht dan wanneer in de Wft gekozen zou
zijn voor de term «alternatieve beleggingsinstelling».
In de bepalingen over beleggingsinstellingen zou veelvuldig
moeten worden gesproken over een beheerder waarvan
Nederland de lidstaat van herkomst is van een beleggingsinstelling, een beheerder waarvan Nederland niet de lidstaat van herkomst is van een belegginginstelling en beleggingsinstellingen waarvan Nederland de lidstaat van
herkomst is.
Aangezien dit tot zeer moeilijk leesbare teksten leidt, worden in dit voorstel hiervoor kortere aanduidingen gebruikt,
namelijk Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling, buitenlandse beheerder van een beleggingsinstelling
en Nederlandse beleggingsinstelling. De nieuwe definities
introduceren voor beleggingsinstellingen een soortgelijke
terminologie zoals voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen al in de Wft is opgenomen. In verschillende
artikelen wordt in het begin van het artikel aangeduid of het
om een beheerder van een beleggingsinstelling of een beheerder van een icbe gaat. In het vervolg van een dergelijk
artikel wordt dan kortheidshalve verwezen naar de beheerder.
Hiermee wordt dan de beheerder bedoeld die in het begin
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van het artikel specifiek is aangeduid. In het verlengde van
deze wijzigingen is in de Wft de definitie van icbe en beheerder van een icbe geïntroduceerd. Met het oog op de
leesbaarheid van artikelen die voor verschillende financiële
ondernemingen normen bevatten, is gekozen voor het hanteren van deze kortere en beter leesbare afkorting. In het
spraakgebruik wordt deze afkorting nu al doorgaans gebruikt.
Naast de bepalingen die gelden voor beleggingsinstellingen, bestaan er bepalingen die specifiek gelden voor icbe’s. Om het regime voor (beheerders van) beleggingsinstellingen te onderscheiden van het regime voor (beheerders van) icbe’s, worden de bepalingen in twee afzonderlijke paragrafen opgenomen. Hiermee wordt beoogd de inzichtelijkheid van dit voorstel te bevorderen. De bepalingen
voor beleggingsinstellingen worden opgenomen in paragrafen 4.3.1.4., 4.3.1.4.a en 4.3.1.4.b van de Wft. In deze paragrafen zal een omvangrijk deel van de bepalingen van de
richtlijn worden geïmplementeerd.
De bepalingen voor icbe’s worden opgenomen in een
nieuwe paragraaf «4.3.1.4c Rechten van deelneming in
een icbe» van de Wft. In Nederland gold reeds voor de implementatie van deze richtlijn een zogenoemd «nationaal
regime» voor beleggingsinstellingen. Veel van de bepalingen die golden voor beleggingsinstellingen hebben
eveneens betrekking op icbe’s. De bepalingen die na implementatie van de richtlijn nog enkel zien op instellingen
icbe’s en de reeds bestaande bepalingen met betrekking
tot icbe’s, zullen worden opgenomen in deze nieuwe paragraaf. De bepalingen van het nationaal regime dat van toepassing is op beleggingsinstellingen niet zijnde icbe’s, vervallen door de implementatie van de richtlijn.
In deel 1 van de Wft zijn definities en algemene bepalingen
opgenomen die voortvloeien uit de implementatie van de
richtlijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de definities van
beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsinstelling en bewaarder. Ook worden in dit deel taken en bevoegdheden van de nationale toezichthouders en ESMA
opgenomen. In deel 2 (markttoegang) is een verbod opgenomen om een beleggingsinstelling te beheren zonder vergunning. De vergunning wordt verleend door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Ook zijn in dit deel de bepalingen met betrekking tot het Europees paspoort opgenomen. Aan welke eisen moet worden voldaan (voor een vergunning en doorlopend) zijn opgenomen in deel 3 (prudentiële regels) en deel 4 (gedragsregels).
Ook deel 5 (gedragstoezicht financiële markten) bevat regels die van toepassing kunnen zijn op beleggingsinstellingen.
Voor de vraag welke regels met betrekking tot informatievoorziening gelden is het onderscheid tussen closed-end
beleggingsinstellingen en open end beleggingsinstellingen
van belang.
Verhandelbare deelnemingsrechten in closed end beleggingsinstellingen kwalificeren namelijk tevens als effect en
vallen onder het regime van deel 5 van de Wft. Voor zover
het regime van deel 5 van toepassing is, is deel 4 niet van
toepassing. Als dus bijvoorbeeld op grond van deel 5 een
jaarverslag moet worden opgesteld, gelden de eisen van
deel 4 met betrekking tot het jaarverslag niet voor de beheerder met betrekking tot die beleggingsinstelling.
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3. Begrippen en reikwijdte van de richtlijn
3.1 Algemeen
Zoals hierboven toegelicht biedt de richtlijn regels met betrekking tot de beheerders van beleggingsinstellingen. In
deze paragraaf worden ter verduidelijking in algemene zin
enkele begrippen en de reikwijdte toegelicht.
3.1.1 Beheerder
De richtlijn richt zich, in afwijking van eerdere richtlijnen met
betrekking tot beleggingsinstellingen, vrijwel uitsluitend tot
de beheerder van een beleggingsinstelling. Dit houdt verband met het feit dat de beheerder degene is die de eigenlijke beslissingen neemt met betrekking tot de beleggingsinstelling en degene is waar de daadwerkelijke activiteiten
plaatsvinden. Elke beleggingsinstelling heeft een beheerder. Een beheerder kan meerdere beleggingsinstellingen
beheren. De normen van de richtlijn richten zich zowel tot
een externe beheerder als tot een interne beheerder die bij
een beleggingsmaatschappij kan voorkomen. Een interne
beheerder beheert slechts de beleggingsmaatschappij zelf.
Tot de activiteiten van de beheerder van een beleggingsinstelling behoren de werkzaamheden portefeuillebeheer,
hetgeen de feitelijke handel in activa betreft, en risicobeheer. Ook behoort de administratie ten aanzien van de door
de beheerder van een beleggingsinstelling beheerde beleggingsinstelling(en) tot de activiteiten van de beheerder.
Het gaat hierbij onder meer over de waardering en prijsstelling van de activa, het bijhouden van een deelnemersregister en het aanbieden van rechten van deelneming in de
door de beheerder beheerde belegginginstelling(en) en
mogelijke advisering met betrekking tot de activa van die
beleggingsinstelling(en).
Bij dit laatste kan gedacht worden aan advisering ten aanzien van de bedrijfsstrategie van een overgenomen onderneming.
Indien een derde partij één of meer van deze activiteiten
verricht voor een beheerder van een beleggingsinstelling, is
er sprake van uitbesteding en blijft de beheerder ervoor
verantwoordelijk dat deze activiteiten worden uitgevoerd
conform de wettelijke voorschriften.
Ten aanzien van vastgoedbeleggingsinstellingen is de
vraag opgekomen of het beheer van het vastgoed zelf – het
zogenaamde property management – eveneens tot de taken van een beheerder moeten worden gerekend. Bij de
taken van de beheerder in bijlage 1 is in de Nederlandse
vertaling van de richtlijn opgenomen «beheer van vastgoed». De Engelse tekst spreekt over «real estate administration services». Hieronder wordt bijvoorbeeld niet verstaan het dagelijks onderhoud van het vastgoed.
Dergelijke onderhoudstaken kan de beheerder zelf verrichten of uitbesteden zonder toepassing van de regels in de
Wft. Ook «real estate administration services» kan de beheerder zelf verrichten of uitbesteden.
Als de beheerder echter kiest voor uitbesteden van deze
«services» zijn regels ingevolge artikel 20 van de richtlijn
van toepassing.
Indien een beleggingsmaatschappij het eigen beheer voert,
wordt deze beleggingsmaatschappij als beheerder gezien.
De regels voor beheerders in de Wft richten zich in dat geval tot de directie van de beleggingsmaatschappij. Als de

© R.E. Batten januari 2020

beheerder geen beleggingsmaatschappij met een interne
beheerder is, is het de beheerder tevens toegestaan om,
naast het beheer van beleggingsinstellingen en icbe’s, individueel vermogensbeheer te verrichten evenals bepaalde
nevendiensten, waaronder het verlenen van beleggingsadvies. In de Wft wordt voor deze beheerder het begrip «beheerder van een beleggingsinstelling» gebruikt. Na de implementatie zijn de eisen die worden gesteld aan de beheerder van een beleggingsinstelling uiteraard wel anders.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen waarom in de Europese richtlijn is gekozen voor een reikwijdte die zich uitstrekt
tot alle beheerders van beleggingsinstellingen, terwijl de
G20-afspraken hoofdzakelijk zagen op hedgefondsen.
Hedgefondsen zijn beleggingsinstellingen die vaak gebruik
maken van hefboomfinanciering en die bepaalde beleggingsstrategieën gebruiken. Door alle beheerders van beleggingsinstellingen die een behoorlijk beheerd vermogen
hebben kunnen zich (systeem)risico’s voordoen, aangezien
deze markt een behoorlijke omvang heeft. Gecoördineerde
en geharmoniseerde regelgeving kan behulpzaam zijn om
(systeem)risico’s in beeld te brengen en te voorkomen.
Daarnaast is betere beleggersbescherming ook bij professionele beleggers nuttig. Verder is relevant dat geen eensluidende definitie van hedgefonds bestaat. In de richtlijn is
er mede daarom voor gekozen een Europees kader te stellen voor alle beheerders van beleggingsinstellingen omdat
een definitie van hedgefonds vrijwel altijd arbitrair en eenvoudig te ontgaan zou zijn.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
3.1.2 Beleggingsinstelling
Voor de toepassing van de richtlijn wordt onder beleggingsinstelling verstaan een instelling voor collectieve belegging
die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt om dat kapitaal
overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van de beleggers te beleggen. In een beleggingsinstelling wordt kort gezegd belegd voor het collectief: de opbrengst komt ten goede aan de deelnemers gezamenlijk.
Icbe’s worden niet als beleggingsinstelling in de zin van de
richtlijn beschouwd.
Entiteiten zoals familieconstructies die het privévermogen
van beleggers beleggen zonder dat extern kapitaal wordt
opgehaald, mogen evenmin worden beschouwd als beleggingsinstelling in de zin van de richtlijn. 291 Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een beleggingsinstelling in de zin van de richtlijn is niet van belang of het
een open-end of closed-end beleggingsinstelling betreft.
Een open-end beleggingsinstelling geeft op verzoek van de
deelnemers deelnemingsrechten uit, koopt deze in of betaalt daarop terug. Indien een beleggingsinstelling niet op
verzoek van de deelnemers ten laste van de activa deelnemingsrechten uitgeeft, inkoopt of terugbetaalt, is sprake
van een closed-end belegginginstelling. Evenmin is relevant wat de rechtsvorm van de beleggingsinstelling is. Beleggingsinstellingen kunnen in twee rechtsvormen worden
onderverdeeld: beleggingsfondsen en beleggingsmaat291

Zie overweging 7 van de richtlijn.
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schappijen. Een beleggingsmaatschappij is een beleggingsinstelling met rechtspersoonlijkheid. Veelal zal deze
de vorm hebben van een naamloze vennootschap, waarbij
de aandelen in de naamloze vennootschap de rechten van
deelneming zijn. Een beleggingsfonds bezit geen rechtspersoonlijkheid, het is een vermogen dat ten behoeve van
de deelnemers wordt beheerd en bewaard door derden.
Ten slotte is voor de toepassing van de richtlijn niet van belang of de beleggingsinstelling is toegelaten tot de handel
op een gereglementeerde markt.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie en de leden van de SP-fractie
vragen wat voor soort fondsen door deze richtlijn worden
geraakt.
De richtlijn ziet op alle (beheerders van) beleggingsinstellingen, die geen instelling voor collectieve belegging in effecten zijn. Beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn
zijn instellingen die ‘bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in
het belang van deze beleggers te beleggen’. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hedgefondsen, private equity
fondsen, vastgoedfondsen, aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen. Beleggingsinstellingen die tot dusver niet onder Europees geharmoniseerd toezicht stonden
(alle instellingen die geen instelling voor collectieve belegging in effecten zijn), komen door deze richtlijn onder toezicht. Een deel van deze beleggingsinstellingen viel in Nederland overigens al wel onder een nationaal toezichtsregime. In Nederland maken hedgefondsen op dit moment
een beperkt deel uit van de beleggingsinstellingen die onder toezicht komen. Van de beleggingsinstellingen die nu in
Nederland onder toezicht komen is circa 10% een hedgefonds. Gegevens over het beheerd vermogen van deze
fondsen zijn nog niet bekend.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
De vraag is gesteld of zogenaamde «poolingstructuren»
onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. Deze structuren
worden veelal gebruikt door vermogensbeheerders voor
klanten waarbij parallelle beleggingen voor verschillende
individuele klanten (zoals pensioenfondsen) administratief
worden samengebracht om onder meer schaalvoordelen te
kunnen behalen. Een puur administratieve pooling ter uitvoering van een individueel vermogensbeheermandaat
door een beleggingsonderneming wordt niet aangemerkt
als een beleggingsinstelling. In de praktijk kennen poolingstructuren echter verschillende verschijningsvormen
waardoor niet op voorhand voor alle poolingstructuren bepaald kan worden of zij al dan niet onder de richtlijn vallen.
Bij twijfel over de eventuele toepasslijkheid van onderhavige regelgeving op een specifieke poolingstructuur kan de
AFM worden gevraagd hierover een standpunt in te nemen.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen naar de verschillende
vormen van poolingstructuren die in de praktijk voorkomen.
In de memorie van toelichting is aangegeven dat of een
poolingstructuur onder de reikwijdte van deze richtlijn valt,
afhankelijk is van de vormgeving van de structuur. De onderhavige richtlijn ziet op collectieve beleggingen. Op indi-
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viduele beleggingen in effecten is deze richtlijn niet van
toepassing, maar is de richtlijn markten voor financiële instrumenten van toepassing. In de praktijk komen verschillende vormen van poolingstructuren voor. Bij een deel van
de bestaande structuren zal sprake zijn van collectief beleggen, er zullen ook poolingstructuren zijn die zo zijn ingericht dat de beleggingen individueel worden gedaan. In algemene zin is dus geen oordeel te geven over poolingstructuren. Bij twijfel over de toepassing van deze (of
andere) regels op een poolingstructuur kan uiteraard contact gezocht worden met de toezichthouder.
De richtlijn beoogt voor beheerders van beleggingsinstellingen in alle lidstaten regels te stellen. De complexiteit van
de richtlijn zou nog aanmerkelijk toenemen als gepoogd
zou worden alle in de verschillende lidstaten, nu en in de
toekomst, toegepaste structuren te benoemen en te kwalificeren. Wel is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van
Europees geharmoniseerde uitleg van de begrippen in de
richtlijn. ESMA heeft dit voorjaar een consultatie gehouden,
in reactie daarop heeft de Nederlandse pensioensector,
waardoor vaak poolingstructuren worden toegepast, ook
om uitleg voor dergelijke structuren gevraagd. Waarschijnlijk wordt dit najaar duidelijk of ESMA met nadere uitleg op
onder andere dit punt komt. Een dergelijke Europees geharmoniseerde uitleg zou erg behulpzaam zijn.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de Beleidsregel
ondernemen of beleggen292 van de AFM, waarin wordt ingegaan op de vraag wanneer er sprake is van ondernemen
dan wel van beleggen, naar aanleiding van de richtlijn zal
worden aangepast.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen in welke zin de beleidsregel ondernemen of beleggen zal worden aangepast.
Aangezien de richtlijn maximumharmonisatie is, is de kans
groot dat de huidige beleidsregel ondernemen of beleggen
zal vervallen aangezien een dergelijk onderscheid ook niet
meer nationaal gemaakt kan worden. Anderzijds gaat de
richtlijn niet expliciet op dit onderwerp in. In ESMA-verband
wordt op dit moment nog gesproken over reikwijdteonderwerpen, waar ook het onderscheid tussen ondernemen en beleggen aan de orde kan komen. Het is mogelijk
dat vanuit ESMA een duiding zal komen van het onderscheid tussen ondernemen en beleggen, die duiding is dan
ook in Nederland van toepassing. Op dit moment kan dus
nog niet met volledige zekerheid gezegd worden of er duiding zal worden gegeven.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
3.1.3 Bewaarder
De bewaarder heeft als taak het bewaren van de activa van
een beleggingsinstelling. Met de implementatie van de
richtlijn is het bij beleggingsinstellingen in alle gevallen verplicht voor de beheerder van een beleggingsinstelling om
per beleggingsinstelling één bewaarder aan te stellen. De
richtlijn bepaalt welke bewaarders aangesteld kunnen wor292
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den en waar de bewaarder gevestigd moet zijn. Ook met
betrekking tot aansprakelijkheid van de bewaarder bevat de
richtlijn bepalingen.
3.2 Uitzondering reikwijdte
De richtlijn is – kort samengevat – van toepassing op beheerders van beleggingsinstellingen die werkzaamheden
binnen de Europese Unie verrichten. De richtlijn ziet in de
eerste plaats op beheerders met statutaire zetel in een lidstaat (Europese-beheerders).293 Daarbij is niet van belang
of de door een Europese-beheerder beheerde beleggingsinstelling een Europese of een niet-Europese beleggingsinstelling is. Verder is de richtlijn van toepassing op beheerders met statutaire zetel in een staat die geen lidstaat is
(niet-Europese beheerder) die een of meerdere Europese
beleggingsinstellingen beheren en op niet-Europese beheerders die rechten van deelneming in een of meerdere
beleggingsinstellingen in een lidstaat aanbieden. Bij die
laatste categorie beheerders is niet van belang of zij Europese of niet-Europese beleggingsinstellingen beheren.
Evenmin is van belang of de hiervoor bedoelde beheerders
open-end of closed-end beleggingsinstellingen beheren, op
welke wijze de beleggingsinstellingen zijn opgericht en wat
de juridische structuur van de beleggingsinstellingen is. De
begrippen open-end en closed-end worden in de richtlijn
niet nader ingevuld. Hiervoor wordt derhalve verwezen
naar de uitleg die de AFM hier op dit moment ook al over
de toepassing van deze begrippen in de praktijk geeft.294
Voorts zijn bepaalde entiteiten, zoals supranationale instellingen, sociale zekerheidsfondsen, nationale centrale banken en voor een bijzonder doel opgerichte securitiseringsvehikels of verzekeringscontracten en joint ventures,295 buiten het toepassingsbereik van de richtlijn gehouden.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen waarom entiteiten zoals supranationale instellingen, sociale zekerheidsfondsen
en nationale centrale banken buiten het toepassingsbereik
van de richtlijn zijn gehouden. Ook vragen deze leden in
hoeverre de richtlijn is gebaseerd op de in juni 2009 ontwikkelde IOSCO-principes met betrekking tot hedgefondsen.
De genoemde entiteiten hebben gemeenschappelijk dat zij
allen taken verrichten met een publiek belang. In dergelijke
gevallen zullen er reeds wettelijke of andere publiekrechtelijke regelingen van toepassing zijn die erop gericht zijn risico’s die verbonden zijn aan de taakuitvoering in te perken. Het daarnaast ook toepassen van het op grond van
deze richtlijn in te voeren toezicht zou niet alleen overbodig
kunnen zijn, maar ook tot een ongewenste samenloop kunnen leiden.
In algemene zin kan worden gesteld dat de principes van
de International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), naast het werk van de high-level Group on Financial Supervison, de G20 en het Financial Stability Forum, hebben bijgedragen aan het proces dat uiteindelijk
293
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Zie artikel 4, eerste lid, onderdeel l, van de richtlijn.
http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgesteldevragen/beleggingsinstellingen/wet--en-regelgeving.aspx .
Zie overweging 8 van de richtlijn.
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heeft geleid tot de onderhavige richtlijn. Hoewel bij het totstandkomingsproces zeker naar de principes is gekeken,
hebben de lidstaten en de betrokken EU-organen bij de totstandkoming van de richtlijn een eigenstandige afweging
gemaakt. Het meest in het oog springende verschil is de
reikwijdte. De principes waren gericht op hedgefondsen,
terwijl de uiteindelijke richtlijn gericht is op een aanzienlijk
bredere categorie die, complementair aan instellingen voor
collectieve belegging in effecten (icbe’s), alle overige beleggingsinstellingen (niet-icbe’s) omvat. Dit omdat bijvoorbeeld ook de regulering van private equity fondsen van belang werd geacht. Een verdere vergelijking tussen de principes en de richtlijn laat zien dat de richtlijn meestal wel
kiest voor de in de principes aangegeven beleidsinstrumenten, maar hieraan niet altijd op dezelfde wijze invulling
geeft. Zo wordt overeenkomstig de principes gekozen voor
een stelsel van vergunningverlening, maar zijn er verschillen wat betreft de gegevens die bij de vergunningaanvraag
moeten worden geleverd. De mate van overeenkomst met
de principes zal overigens voor een deel ook afhangen van
de wijze waarop de Europese Commissie en ESMA invulling geven aan de op grond van de richtlijn gedelegeerde
bevoegdheden.
De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre in de wet
is opgenomen dat joint ventures voor bijzondere doelen zijn
uitgezonderd van de werkingssfeer van de richtlijn en de
wet.
In overweging 8 van de richtlijn wordt aangegeven dat de
richtlijn onder andere niet van toepassing is op voor een
bijzondere doel opgerichte joint ventures. In de artikelen
van de richtlijn wordt geen expliciete uitzondering gemaakt
voor voor een bijzonder doel opgerichte joint venture.
Daaruit kan worden afgeleid dat de bedoeling van de richtlijn is, dat deze joint ventures al niet onder de algemene definitie van (beheerder van een) beleggingsinstelling in artikel 4 van de richtlijn vallen en daarmee niet onder de reikwijdte van de richtlijn. In het wetsvoorstel is dezelfde lijn
gevolgd als in de richtlijn. In de memorie van toelichting is
in paragraaf 3.2 weergegeven dat voor een bijzonder doel
opgerichte joint venture niet onder de reikwijdte valt. Aangezien in de richtlijn hier geen uitzondering in de regelgeving zelf wordt toegepast, is die ook niet in de artikelen van
de Wft opgenomen.
De leden van de CDA-fractie vragen of een uitzondering
voor het beheer van Nederlandse pensioenvermogens expliciet in het implementatiewetsvoorstel kan worden opgenomen.
De richtlijn bevat geen uitzondering voor het beheer van
(Nederlandse) pensioenvermogens. De richtlijn is maximumharmonisatie en biedt niet de mogelijkheid om additionele uitzonderingen, ontheffingen of vrijstellingen toe te
voegen bij implementatie. Wel bevat de richtlijn twee uitzonderingen van de reikwijdte die raken aan pensioenen.
Het betreft de in artikel 1:13a, eerste lid, onderdelen a en d,
van de Wft opgenomen uitzonderingen. Op de in die onderdelen bedoelde entiteiten zijn de richtlijn en de wet niet
van toepassing. Bij andere beheerders van beleggingsinstellingen die (onder andere) pensioenvermogens beleggen, is het volledige regime voor beheerders van beleg-
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gingsinstellingen van toepassing.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
3.3 Lichtere regeling, beheerders waarop de richtlijn deels
van toepassing is
De richtlijn voorziet in een lichtere regeling. Voor beheerders waarop de lichtere regeling van toepassing is, geldt
geen vergunningplicht, maar wel een verplichting om een
melding te doen aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst alsmede om aan die autoriteiten bepaalde informatie te verstrekken.
De lichtere regeling geldt voor
(i) beheerders die direct of indirect beleggingsinstellingen
beheren waarvan het totaal aan beheerde activa onder
de drempel van € 100 miljoen blijft en voor
(ii) beheerders die uitsluitend beleggingsinstellingen beheren die zonder hefboomfinanciering werken, en in die
beleggingsinstellingen gedurende een periode van vijf
jaar geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend en waarvan het totaal aan beheerde activa onder de drempel van € 500 miljoen blijft.
Op grond van het huidige nationale regime dienen beheerders die beleggingsinstellingen beheren waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden aan nietprofessionele beleggers te beschikken over een Wftvergunning. 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 de lichtere regeling dat na implementatie gaat gelden voor beheerders die beleggingsinstellingen
beheren waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden aan niet-professionele beleggers. De volgende
categorieën van beheerders, die onder de hiervoor genoemde drempels vallen, kunnen gebruik 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.
De onder punt 2 bedoelde beheerders zullen in het regime
na implementatie niet langer vrijgesteld zijn van de Wft
maar moeten voldoen aan de meldingsplichten uit de lichtere regeling.
Verder kent de richtlijn een opt- in procedure op grond
waarvan beheerders die onder de hiervoor genoemde
drempels vallen, vrijwillig een vergunning kunnen aanvra-

© R.E. Batten januari 2020

gen. Indien een beheerder kiest voor opt-in worden alle bepalingen uit de richtlijn op hem van toepassing.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De richtlijn biedt een minimumharmonisatie voor beheerders die rechten van deelneming aanbieden aan nietprofessionele beleggers. Dit betekent dat lidstaten voor deze groep beheerders aanvullende nationale regels mogen
stellen. In het wetsvoorstel is ervoor gekozen om in Nederland van deze mogelijkheid gebruik te maken. De leden
van de VVD-fractie vragen of de regering een indicatie kan
geven van de aard en inhoud van de voorgenomen extra
regelgeving en meer in het bijzonder voor welke categorieen beheerders Nederland aanvullende regels wil stellen.
De aanvullende regels zullen gaan gelden voor alle beheerders die rechten van deelneming aanbieden aan nietprofessionele (retail) beleggers, omdat dit juist de beleggers zijn waarbij aanvullende bescherming relevant is. Er
wordt dus geen onderscheid gemaakt in categorieën beheerders. Het uitgangspunt bij het bepalen van de aanvullende voorwaarden is dat een gelijkwaardige beleggerbescherming als bij icbe’s wordt beoogd. Alleen de regels die
van belang zijn voor beleggerbescherming worden van
toepassing, bijvoorbeeld de regels met betrekking tot het
beleggingsbeleid niet. Ten eerste omdat het bestaande regelgevend kader voor icbe’s nadrukkelijk is toegesneden
op het beschermen van niet-professionele beleggers. Ten
tweede wordt op deze manier een level playing field geborgd tussen icbe’s en niet-icbe’s wanneer deze zich beide
richten op retail beleggers.
De aanvullende regels hebben betrekking op onderwerpen
die wel voor icbe’s geregeld zijn en die in beginsel niet
voorkomen in de richtlijn. Op dit moment wordt nog bezien
welke aanvullende voorwaarden er precies gesteld zullen
worden. Dit wordt uitgewerkt op besluitniveau. De algemene maatregel van bestuur zal naar verwachting eind dit jaar
definitief worden vastgesteld en gepubliceerd. Een goed
voorbeeld van aanvullende voorwaarden die in ieder geval
terug zal komen zijn de verplichtingen tot het hebben van
een adequate interne klachtenprocedure en het aansluiten
bij een erkende geschilleninstantie. Deze onderwerpen
komen niet voor in de richtlijn, maar zijn wel geregeld voor
icbe’s en bieden de belegger bescherming. Door deze verplichtingen op te nemen in de aanvullende regels wordt het
gemakkelijker gemaakt voor de niet-professionele belegger
om zijn recht te halen. Bovendien wordt het beheerders
verboden niet-professionele beleggers uit eigen beweging
te benaderen voor de aankoop van rechten van deelneming (verbod op cold calling). Ook worden beheerders verplicht een website te hebben en bij te houden, hier moeten
ook eventuele wijzigingen van voorwaarden op gepubliceerd worden en niet-professionele beleggers hebben de
mogelijkheid binnen een maand uit te treden onder de gebruikelijke voorwaarden. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt een aantal extra bevoegdheden om een
eventuele misleidende naam van een beheerder of beleggingsinstelling te laten wijzigen en de mogelijkheid om in
geval een vergunning is ingetrokken een ontbindingsverzoek te kunnen doen bij de rechtbank.
De leden van de VVD-fractie vragen bovendien of andere
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Europese lidstaten ook voornemens zijn om aanvullende
nationale regels te formuleren.
De meeste Europese landen zijn op dit moment nog niet zo
ver met de implementatie van deze richtlijn. Bij verschillende Europese landen is navraag gedaan of ze van plan zijn
aanvullende eisen te stellen. Duitsland, België, Denemarken en een aantal kleinere landen zoals Cyprus en Letland
hebben aangegeven dat zij van plan zijn om aanvullende
nationale regels te formuleren met betrekking tot het aanbieden aan niet-professionele (retail) beleggers, maar op
dit moment is nog niet in alle landen bekend of van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
De leden van de VVD-fractie vragen daarnaast welke impact het besluit van de regering om gebruik te maken van
de mogelijkheid om aanvullende nationale regels te stellen
heeft op het vestigingsklimaat van Nederland voor beheerders van alternatieve beleggingen.
Er bestaat geen paspoort voor beheerders van beleggingsinstellingen die aanbieden aan niet-professionele beleggers. Een beheerder kan zich dus niet vestigen in een andere lidstaat en zonder vergunning in Nederland aanbieden. De verwachting is daarom niet dat partijen omwille van
de nationale regels voor aanbieden aan niet-professionele
beleggers van vestigingsplaats zullen veranderen. Verder
geldt op dit moment voor aanbieden aan niet-professionele
beleggers het nationale regime inclusief een vergunningplicht. Deze regels zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de
nieuwe regels, daarom wordt geen verslechtering van het
vestigingsklimaat verwacht.
Zoals hierboven toegelicht wordt op dit moment nog gewerkt aan de vormgeving van de nadere regels die in een
algemene maatregel van bestuur zullen worden opgenomen, uiteraard wordt bij de afweging of een regel nodig is
ook aandacht besteed aan aspecten als het vestigingsklimaat.
De leden van de CDA-fractie vragen voor welke ‘nationale
koppen’ is gekozen voor het deel van de richtlijn dat minimumharmonisatie is.
De richtlijn is minimumharmonisatie voor zover het beleggingsinstellingen betreft die aanbieden aan nietprofessionele beleggers. De richtlijn laat expliciet de ruimte
aan lidstaten om aanvullende regels te stellen als wordt
aangeboden aan niet-professionele beleggers. De genoemde nadere regels waarvoor de richtlijn de ruimte biedt
worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur die naar verwachting dit najaar aan de Raad van State zal worden aangeboden. Hierboven zijn voorbeelden gegeven met betrekking tot de nadere regels die gesteld zullen worden bij aanbieden aan niet-professionele beleggers.
De leden van de VVD-fractie vragen om een uitputtend
overzicht van de regels waaraan beheerders van beleggingsinstellingen moeten voldoen en voor welke beheerders aanvullende nationale regels gesteld kunnen worden.
Het meest uitputtende overzicht van de regels waaraan beheerders van beleggingsinstellingen moeten voldoen, is uiteraard dit gehele wetsvoorstel inclusief lagere regelgeving.
Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de VVDfractie is hieronder figuur 2 uit de memorie van toelichting
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opgenomen296 met een volledig overzicht van de hoofdonderwerpen waarover in het financieel recht regels zijn gesteld voor beheerders van beleggingsinstellingen. Hierbij
wordt uitgegaan van een beheerder met een vergunning in
Nederland. Daarnaast is uiteraard het civiele recht ook van
toepassing. In de toelichting bij de algemene maatregel van
bestuur zal een overzicht worden opgenomen van de aanvullende nationale regels voor aanbieden aan nietprofessionele beleggers.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom gebruik gemaakt is van de ruimte om beheerders bepaalde activiteiten te laten verrichten.
Artikel 6, vierde lid, van de richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om beheerders van beleggingsinstellingen toe te
staan om bepaalde activiteiten ook te verrichten met een
vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling,
zonder dat daarvoor een aanvullende vergunning vereist is.
Het gaat om activiteiten als het geven van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Dergelijke activiteiten
kunnen zonder additionele vergunning worden verricht als
zij in het verlengde liggen van de activiteiten van een beheerder. De beheerder moet bij zijn vergunningaanvraag
dus ook expliciet melden dat hij dergelijke nevenactiviteiten
wil verrichten en dit moet ook aangetekend worden op de
vergunning. Aangezien bij de implementatie van de richtlijn
instellingen voor collectieve belegging in effecten is gekozen voor gebruik van een vergelijkbare keuzemogelijkheid
(in artikel 6, derde lid, van die richtlijn), is bij de implementatie van deze richtlijn hierbij aangesloten.
De leden van de CDA-fractie vragen wat er is gedaan om
eventueel misbruik van de lichtere regeling te verhinderen.
Ook vragen deze leden aan welke situaties moet worden
gedacht bij de opt-in. De leden van de SP-fractie vragen
wat de voordelen zijn van de opt-in regeling.
De lichtere regeling wordt ingevoerd, omdat de werkzaamheden van beheerders die onder de grenzen van € 100 miljoen of € 500 miljoen –inclusief aanvullende voorwaardenvallen niet een zodanige financiële omvang hebben dat per
beheerder sprake is van een systeemrisico. Om misbruik te
voorkomen wordt bepaald dat de activa van ondernemingen die aan de beheerder zijn verbonden door gezamenlijke bedrijfsvoering, zeggenschapsuitoefening of een gekwalificeerde deelneming meetellen bij berekening van grenzen. Op deze wijze wordt voorkomen dat een beheerder de
activa kan opsplitsen over meerdere rechtspersonen om
onder het drempelbedrag uit te komen. Daarnaast is er
aanvullende bescherming ten aanzien van aanbieden aan
niet-professionele beleggers. Bij aanbieden aan nietprofessionele beleggers geldt dat de lichtere regeling
slechts kan worden toegepast als de rechten van deelneming een waarde of prijs hebben van meer dan €100.000
of aan minder dan honderdvijftig personen worden aangeboden.
Elke beheerder van een beleggingsinstelling die onder de
lichtere regeling valt en op die grond geen vergunning hoeft
296
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aan te vragen, kan er voor kiezen dit toch te doen (en dan
aan alle voorwaarden te voldoen). Het is aan de beheerder
om te bepalen of daarvoor een goede reden bestaat. Belangrijkste reden om gebruik te maken van de optinregeling is dat daarmee een Europees paspoort wordt
verkregen. Daarnaast zou een beheerder met een vergunning meer vertrouwen kunnen genieten. Deze voordelen
kunnen voor sommige beheerders aanleiding geven om
(vrijwillig) gebruik te maken van de opt-in.
De leden van de SP-fractie vragen of de lichtere regeling,
waarvoor lidstaten kunnen kiezen, integraal moet worden
overgenomen of dat deze ook deels kan worden overgenomen.
Als wordt gekozen voor de lichtere regeling, moet deze integraal worden toegepast. Het is niet mogelijk om deze
slechts gedeeltelijk van toepassing te laten zijn. Voor beheerders van beleggingsinstellingen die aanbieden aan
niet-professionele beleggers (de richtlijn is voor deze groep
minimumharmonisatie) wordt er bovendien voor gekozen
om door het stellen van additionele nationale voorwaarden
de toegang tot het lichtere regime te beperken.
De leden van de SP-fractie vragen op basis waarvan is gekozen voor het bedrag van € 100 miljoen voor de drempel
voor het totaal aan beheerde activa. Ook vragen deze leden of het risico kleiner is wanneer het beheerders betreft
die direct of indirect beleggingsinstellingen beheren, waarvan het totaal aan beheerde activa onder de drempel van €
100 miljoen blijft.
De grens van € 100 miljoen is een uitkomst van de onderhandelingen. Als een beheerder beleggingsinstellingen beheert waarvan de portefeuilles gezamenlijk onder het genoemde drempelbedrag vallen, worden de werkzaamheden
van de beheerder niet geacht significante gevolgen voor de
financiële stabiliteit te hebben. Een vergunningplicht ligt
dan niet in de rede. Aangezien niet valt uit te sluiten dat de
geaggregeerde werkzaamheden van deze beheerders gezamenlijk wel een systeemrisico zouden kunnen veroorzaken, wordt er voor deze beheerders wel een meldingsplicht
voorgeschreven. Daarbij dienen zij de toezichthouder periodiek te informeren over de voornaamste financiële instrumenten waarin zij handelen, de voornaamste risicoposities
en de belangrijkste concentraties van de door hen beheerde beleggingsinstellingen.
De leden van de SP-fractie vragen of voor toepassing van
de lichtere regeling bij beheerders die een vermogen beheren dat over de drempel van € 100 miljoen gaat aan alle
drie de genoemde voorwaarden moet worden voldaan.
Bij deze categorie gaat het om beheerders die (1) uitsluitend beleggingsinstellingen beheren die zonder hefboomfinanciering werken, (2) waarbij in die beleggingsinstellingen
gedurende een periode van vijf jaar geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend en (3) waarvan het totaal aan beheerde activa van de beleggingsinstellingen onder de drempel van € 500 miljoen blijft. Deze drie voorwaarden gelden inderdaad cumulatief.
De leden van de SP-fractie vragen waarop de grens van
150 personen is gebaseerd, die wordt gehanteerd bij toe-
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passing van de lichtere regeling.
Een beheerder waarvan de portefeuilles onder de bovengenoemde drempelbedragen blijven en in wiens belegginginstellingen (ook) niet-professionele beleggers deelnemen,
kan alleen van de lichtere regeling gebruik maken als één
van de in het voorgestelde artikel 2:66a, eerste lid, onderdeel b, van de Wft genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Het aanbieden van rechten aan minder dan 150 personen
behoort tot die genoemde voorwaarden. De grens van 150
personen is ontleend aan de herziene prospectusrichtlijn
die eenzelfde beperking van zijn toepassingsbereik kent. In
de huidige Wft werd de grens uit de prospectusrichtlijn
(voor de herziening was de grens 100 personen) ook gebruikt om onderscheid te maken tussen rechten die aan het
publiek worden aangeboden en rechten die in een beperktere kring worden aangeboden.
De leden van de SP-fractie vragen of beheerders die onder
het lichte regime vallen in aanmerking kunnen komen voor
een Europees paspoort.
Onder de lichtere regeling is geen Europees paspoort van
toepassing. Beheerders die gebruik maken van de lichtere
regeling en in andere lidstaten rechten van deelneming willen aanbieden, moeten zich in elke lidstaat waar ze activiteiten willen verrichten melden bij de toezichthouder (elke
lidstaat zal zelf bepalen welk regime van toepassing is, er
hoeft geen sprake te zijn van een vergunning). Een beheerder die onder de grenzen van de lichtere regeling valt,
maar toch een paspoort wil verkrijgen, zal gebruik moeten
maken van de opt-in mogelijkheid en aan alle vergunningvereisten moeten voldoen.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
3.4 Vergunning
De richtlijn schrijft een vergunningenstelsel voor de beheerder van een beleggingsinstelling voor. Voor de verkrijging van een vergunning is vereist dat de aanvrager aantoont dat wordt voldaan aan een aantal in de richtlijn opgesomde eisen. De AFM is de vergunningverlenende instantie.
3.5 Europees paspoort
Op basis van de richtlijn is het mogelijk dat een beheerder
met zetel in een lidstaat beleggingsinstellingen met zetel in
een andere lidstaat kan beheren of rechten van deelneming
in een lidstaat kan aanbieden op basis van een zogenaamd
Europees paspoort. In de paragraaf internationale werking
komt het paspoort verder aan de orde.
4. Hoofdlijnen
4.1 Inleiding
In de artikelsgewijze toelichting worden de normen die gesteld worden gedetailleerd uitgewerkt. Dit hoofdstuk van de
algemene toelichting geeft de hoofdpunten van deze implementatie weer.
4.2 Organisatie
4.2.1 Beheerder van een beleggingsinstelling
De beheerder van een beleggingsinstelling is een rechtspersoon waarvan de dagelijkse werkzaamheden bestaan
uit het beheren van één of meer beleggingsinstellingen. De
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meeste bepalingen in de richtlijn grijpen aan bij de beheerder, aangezien de beheerder de daadwerkelijke beslissingen neemt. De in de richtlijn opgenomen regels beogen
deze beslissingen te beïnvloeden opdat risico’s worden
geminimaliseerd. Met betrekking tot de organisatie van de
beheerder bepaalt de richtlijn dat de personen die de beheerder feitelijk leiden betrouwbaar zijn en ook de aandeelhouders of vennoten van een beheerder met een gekwalificeerde deelneming geschikt zijn opdat een prudente bedrijfsvoering is geborgd. Voor de beheerder geldt de algemene plicht dat deze zich inzet voor de belangen van de
door hem beheerde beleggingsinstelling(en) en de deelnemers hierin. Om te borgen dat de beheerder daadwerkelijk
handelt in het belang van de deelnemers, bevat de richtlijn
bepalingen ten aanzien van het tegengaan van belangenconflicten en daar waar deze niet kunnen worden vermeden, het beheersen ervan. Bij de aanvraag van een vergunning zal de organisatie van de beheerder adequaat
moeten zijn voor het type beleggingsinstelling(en) dat de
beheerder wil beheren. Zo zullen zeer complexe beleggingsinstellingen met complexe beleggingsstrategieën extra eisen stellen aan het risicobeheer. Voorts moet een beheerder voldoen aan een startkapitaal en eigen vermogen,
gelden er eisen ten aanzien van het beloningsbeleid, de
waardering van de activa in de beleggingsinstelling en de
mate waarin hefboomfinanciering wordt gebruikt. Ook gelden informatieverplichtingen ten aanzien van de deelnemers, de toezichthouder en het publiek. Deze op de beheerder van toepassing zijnde bepalingen worden in onderstaande paragrafen nader toegelicht.
4.2.2 Bewaarder
De bewaarder is belast met de bewaring van de activa van
een beleggingsinstelling. De bewaarder functioneert daarbij
onafhankelijk van de beheerder van de beleggingsinstelling
en de beleggingsinstelling zelf.
De richtlijn brengt een aantal wijzigingen met zich mee ten
opzichte van de bewaarder zoals die op dit moment bestaat
in de Europese en Nederlandse praktijk van beleggingsinstellingen. In de Wft is een bewaarder in ieder geval verplicht bij beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen hebben
geen rechtspersoonlijkheid en kunnen daarom zelf geen
eigenaar zijn van activa. De bewaarder houdt daarom op
dit moment de juridisch eigendom van de activa van het
fonds. Op deze manier wordt ook vermogensscheiding gewaarborgd, om te voorkomen dat andere crediteuren van
de beheerder of crediteuren van de afzonderlijke deelnemers zich op het fondsvermogen kunnen verhalen. De bewaarder heeft als enig doel het bewaren van activa en administreren van de beleggingen, vaak is de bewaarder een
stichting. Praktisch werkt het doorgaans zo dat de bewaarder op naam van het fonds een rekening opent bij een zogenoemde custody bank. Deze custody bank is, waar het
effecten betreft, op zijn beurt aangesloten bij het zogenoemde central securities depositary (ten behoeve van de
centrale bewaring en settlement van effecten).
De belangrijkste wijzigingen in de rol van de bewaarder bij
beleggingsinstellingen door de richtlijn worden in dit algemene deel toegelicht. De richtlijn bepaalt ten eerste dat elke beleggingsinstelling, dus ook de beleggingsmaatschappij, één bewaarder moet hebben. Dit is een belangrijke wij-
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ziging ten opzichte van de huidige praktijk waarin bij een
beleggingsmaatschappij een bewaarder niet altijd verplicht
is. Daarnaast komen ook (beheerders van) beleggingsinstellingen die nu nog niet onder de Wft vallen (door onder
andere vrijstellingen) door implementatie van de richtlijn
wel onder de regels voor (beheerders van) beleggingsinstellingen te vallen. Er moet dus ook door deze wijziging
beduidend vaker gebruik worden gemaakt van een bewaarder. Ten tweede bepaalt de richtlijn (in tegenstelling tot
de Wft voorafgaand aan deze implementatie) niet waar de
juridisch eigendom van de activa van een beleggingsinstelling moet worden ondergebracht. Voor beleggingsinstellingen bestaan op dit punt na de implementatie daardoor
geen regels meer. Voor icbe’s vervalt ook de eis van het
houden van de juridisch eigendom door de bewaarder bij
een beleggingsfonds, verder blijven voornamelijk de huidige regels gehandhaafd.297 Ten derde verandert de richtlijn
de rol van de bewaarder. De bewaarder is ingevolge de
richtlijn een bank, een beleggingsonderneming of een andere onder prudentieel toezicht staande instelling, die door
de lidstaten bij icbe’s als bewaarder zijn toegelaten.298 De
bewaarder heeft als taken het toezicht houden op de cashflows en het waarborgen dat het vermogen van de beleggingsinstelling correct wordt geboekt. Tot de taken van de
bewaarder hoort verder onder andere het houden van de
activa van de belegginginstelling.
De richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid om een andere
categorie instellingen die aan prudentiële regelgeving is
onderworpen en onder permanent toezicht staan, en waarvan de lidstaat heeft bepaald dat zij als bewaarder mogen
worden gekozen overeenkomstig de richtlijn instellingen
voor collectieve belegging in effecten, ook als bewaarder
toe te laten. De in Nederland bij icbe’s toegestane «stichting bewaarder» kan daardoor blijven functioneren als bewaarder in de zin van de Wft, wanneer deze bewaarder
verder aan alle eisen die gelden voor de bewaarder uit
hoofde van deze richtlijn voldoet (onder andere de aansprakelijkheidsbepalingen). Voor een dergelijke bewaarder
gelden de eisen waaraan de bewaarder op grond van deze
richtlijn moet voldoen én de eisen die gelden voor een bewaarder bij een instelling voor collectieve belegging in effecten.
Dat betekent dat bij deze categorie bewaarders de juridisch
eigendom van de activa niet meer bij de bewaarder hoeft te
liggen (maar het mag nog wel). Wel worden de overige algemene voorschriften gehandhaafd bij instellingen voor collectieve belegging in effecten. Daarnaast wordt zowel bij
instellingen voor collectieve belegging in effecten als bij beleggingsinstellingen de rangregeling gehandhaafd. Deze
rangregeling geldt niet langer voor de bewaarder maar voor
de entiteit waar de juridische eigendom is ondergebracht.
297
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Een deel van deze regels, zoals de artikelen 4:44 en 4:45,
ziet na deze implementatie niet meer op de bewaarder van de
icbe maar op de entiteit waar de juridische eigendom is ondergebracht (dit kan uiteraard wel de bewaarder zijn).
Ook biedt de richtlijn lidstaten de mogelijkheid om ten aanzien
van bepaalde beleggingsinstellingen (kort gezegd vastgoed
en private equity onder bepaalde voorwaarden) een andere
entiteit als bewaarder toe te staan. Deze mogelijkheid wordt
uitgewerkt in het Bgfo.
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Ten derde bevat de richtlijn regels omtrent de aansprakelijkheid van de bewaarder. Kort gezegd is de bewaarder
aansprakelijk ten opzichte van de beheerder, de instelling
en de beleggers voor schade doordat hij is tekortgeschoten
in de uitoefening van zijn overeengekomen taken, tenzij hij
kan aantonen dat de tekortkomingen niet aan hem kunnen
worden toegerekend. Voor de bewaarder die bank of beleggingsonderneming is, gelden uit hoofde van het zijn van
bank of beleggingsonderneming reeds prudentiële eisen.
Met betrekking tot de aansprakelijkheidsbepalingen zal nog
op verschillende punten nadere Europese regelgeving komen.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de fractie van het CDA vragen aan welke
prudentiële of andere toezichtseisen een bewaarder moet
voldoen en welke rol de toezichthouders hierbij spelen.
Voor een bewaarder gelden zowel gedrags- als prudentiële
regels. Met betrekking tot de prudentiële regels is van belang welke van de in artikel 4:37h van de Wft genoemde instellingen als bewaarder wordt ingesteld. Bij een bank of
beleggingsonderneming zijn al reguliere prudentiële en gedragstoezicht eisen van toepassing. Bij overige bewaarders
zijn vanwege hun functie als bewaarder dergelijke eisen
van toepassing. Bij de prudentiële eisen gaat het om de eigenvermogenseis uit artikel 3:53 van de Wft, die wordt uitgewerkt in het Besluit prudentiële regels Wft. Veel eisen in
het gedragstoezicht richten zich tot de beheerder van een
beleggingsinstelling, omdat de beheerder een vergunning
heeft. De beheerder heeft bijvoorbeeld de verplichting om
te zorgen dat een onafhankelijke bewaarder wordt aangesteld en dat een overeenkomst inzake beheer en bewaring
wordt aangegaan. Als de bewaarder bijvoorbeeld niet onafhankelijk blijkt te zijn, wordt de beheerder verplicht dit op te
lossen en kan hem anders een sanctie worden opgelegd.
De voorwaarden met betrekking tot uitbesteding van werkzaamheden en de aansprakelijkheid van de bewaarder
richten zich ook tot de bewaarder zelf. Ook bijvoorbeeld de
toetsing van deskundigheid is gericht tot de bewaarder zelf.
DNB houdt toezicht met betrekking tot de prudentiële eisen,
AFM heeft als taak om toezicht te houden op de eisen die
vanuit gedragstoezicht gelden voor de bewaarder.
De leden van de CDA-fractie vragen of in de richtlijn wordt
uitgesloten dat de functie van bewaarder en beheerder
door dezelfde personen wordt vervuld.
In artikel 20, vierde lid, onderdeel a, van de richtlijn is bepaald dat een beheerder van een beleggingsinstelling niet
mag optreden als bewaarder om belangenconflicten te
voorkomen. Deze eis is in artikel 4:37f van de Wft geïmplementeerd door middel van de bepaling dat de bewaarder onafhankelijk moet zijn, de beheerder van de beleggingsinstelling kan niet aan deze voorwaarde voldoen.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.2.3 Uitbesteding
De richtlijn bevat eveneens regels met betrekking tot het
uitbesteden van werkzaamheden door de beheerder van
beleggingsinstelling. Een beheerder kan een deel van zijn
werkzaamheden laten uitvoeren door een derde. Hier stelt
de richtlijn eisen en beperkingen aan. Deze zijn alleen van
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toepassing op delegatie van de in bijlage I van de richtlijn
opgenomen werkzaamheden zoals risicobeheer, portefeuille beheer en de wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer verplichte verslaglegging. De delegatie van ondersteunende werkzaamheden zoals andere administratieve
taken of technische werkzaamheden die de beheerder als
onderdeel van zijn werkzaamheden als beheerder verricht
zijn dus niet onderworpen aan deze specifieke eisen en
beperkingen. Voor zover bijvoorbeeld het onderhoud en
beheer van het vastgoed door een beheerder van vastgoedfondsen niet onder de in de bijlage I van de richtlijn genoemde werkzaamheden van de beheerder vallen, zijn hier
dus niet de regels van uitbesteding uit de richtlijn op van
toepassing. De Wft kent reeds bepalingen over het uitbesteden van taken door financiële ondernemingen. 299 Van
uitbesteding is sprake indien werkzaamheden die normaal
worden verricht binnen de financiële onderneming worden
verricht door derden, waaronder ook worden verstaan andere ondernemingen binnen de groep waartoe de financiele onderneming behoort. 300 De financiële onderneming
blijft bij uitbesteding zelf verantwoordelijk dat de regels van
het prudentiële en gedragstoezicht worden nageleefd. In
het Bgfo en het Bpr wordt ingevuld welke werkzaamheden
niet kunnen worden uitbesteed en onder welke voorwaarden uitbesteding mogelijk is.
De richtlijn stelt een aantal eisen aan uitbesteding door de
beheerder van een beleggingsinstelling. Zo moet de toezichthouder in de lidstaat waarin de beheerder is gevestigd
voorafgaand aan de uitbesteding op de hoogte zijn gesteld.
Verder wordt bepaald aan welke derden uitbesteding van
werkzaamheden niet mogelijk is. Het gaat hierbij vooral om
derden waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.
Zo kan de beheerder de werkzaamheden portfoliobeheer
en risicobeheer niet uitbesteden aan de bewaarder van dezelfde beleggingsinstelling of aan een derde waaraan die
bewaarder werkzaamheden uitbesteed. De controlerende
functie van de bewaarder zou daarmee onder druk kunnen
komen te staan. Ook in andere gevallen waarin sprake kan
zijn van belangenverstrengeling is uitbesteding niet toegestaan. Deze regels gelden ook voor uitbesteding door de
derde waaraan de taken zijn uitbesteed. Indien de werkzaamheden portfoliobeheer en risicobeheer aan een partij
buiten de EU worden uitbesteed, moet er sprake zijn van
samenwerking tussen de relevante toezichthouder in de EU
met de toezichthouders uit dat derde land.
Overigens ziet de overgangsperiode voor onder toezichtstaande beheerders van beleggingsinstelling ook op de regels met betrekking tot uitbesteding. De beheerder blijft
richting de toezichthouder, de beleggingsinstelling en de
deelnemers verantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden, dus ook indien de derde aan wie de werkzaamheden worden uitbesteed deze zelf ook weer uitbesteed aan een andere derde. De uitbesteding kan nooit zover gaan dat de beheerder niet meer wordt dan een brievenbus.
Ook met betrekking tot uitbesteding door de bewaarder
gelden normen en beperkingen, die vanwege de eigen rol
299
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Artikel 3:18 en 4:16.
Kamerstuk 29.708, nr. 19.
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van de bewaarder deels afwijken van de normen die gesteld worden aan de beheerder. Zo moet duidelijk kunnen
worden vastgesteld welke activa die de derde voor de bewaarder bewaart toebehoren aan de beleggingsinstelling.
Aanvullend daaraan gelden bij de bewaarder normen met
betrekking tot de aansprakelijkheid in geval van uitbesteding. Net als bij uitbesteding door de beheerder worden de
regels met betrekking tot uitbesteding door de bewaarder
verder uitgewerkt in het Bpr en Bgfo.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
Daarnaast vragen de leden van de PvdA-fractie hoe de toerekening van uitbestede activiteiten aan het eigen vermogen (en hefboomratio) van de beheerder van de beleggingsinstelling is geregeld. Indien er geen maximum of toerekening is, vragen deze leden of er gevaar is voor het
aangaan van additioneel risico door het uitbesteden van
activiteiten.
Een beheerder moet aan de minimum vermogenseisen
voldoen die zijn neergelegd in de richtlijn, ongeacht het feit
of en in hoeverre de beheerder taken uitbesteedt. Het eigen vermogen is gerelateerd aan de omvang van de activa
van de beleggingsinstellingen die de beheerder beheert.
De uitbesteding van werkzaamheden door de beheerder
heeft geen invloed op de omvang van de activa van de beleggingsinstellingen die de beheerder beheert en daarom
heeft uitbesteding geen invloed op de omvang van het eigen vermogen dat de beheerder aan moet houden. Het uitbesteden van werkzaamheden kan risico’s met zich meebrengen, daarom bevat de richtlijn in artikel 20 regels voor
het uitbesteden van werkzaamheden door de beheerder.
Zo mag de uitbesteding het toezicht op de beheerder niet
belemmeren en dient de partij aan wie de werkzaamheden
worden uitbesteed deskundig en betrouwbaar te zijn.
De leden van de PvdA-fractie vragen of er een relatief dan
wel absoluut maximum is aan het uitbesteden van activiteiten door de beheerder van een beleggingsinstelling aan
derde partijen.
De richtlijn bevat in artikel 20 verschillende voorwaarden
aan het uitbesteden van taken door de beheerder van een
beleggingsinstelling, die onder andere waarborgen dat de
toezichthouders voldoende toezicht kunnen blijven houden
op alle taken. Voor de hoofdtaken van een beheerder (portefeuillebeheer en risicobeheer) gelden nog zwaardere
voorwaarden voor uitbesteding. De voorwaarden bevatten
als begrenzing aan de uitbesteding het criterium dat de taken van de beheerder niet in die mate mogen worden uitbesteed dat de beheerder in wezen niet meer als beheerder kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt. Deze voorwaarde in de richtlijn zal in de nadere
verordening waar de Commissie aan werkt, nader worden
ingevuld.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.3 Risicobeheersing
4.3.1 Algemeen
Risicobeheer is van groot belang binnen de financiële sector. Uitgangspunt bij de richtlijn is dat een beheerder van
een beleggingsinstelling alle risico’s van de beleggingsstrategieën en andere risico’s waaraan de beleggingsinstelling
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blootstaat (of kan blootstaan) dient te herkennen, meten,
beheersen en bewaken. Dit is ook met name van belang
voor beleggingsinstellingen die substantieel gebruik maken
hefboomfinanciering. Dit is met name vanuit prudentieel
oogpunt van belang. Het gaat enerzijds om het voorkomen
van systeemrisico’s die zouden kunnen optreden, bijvoorbeeld door falend risicobeheer bij een beleggingsinstelling
die met een grote mate van hefboomfinanciering een aanzienlijk vermogen beheert, en anderzijds om het voortbestaan van de beleggingsinstelling, dat bedreigd kan worden
als er door falende risicobeheer onvoldoende inzicht is in
de risico’s die de instelling aangaat.
Overigens zijn er voor een specifieke groep instellingen,
namelijk de icbe’s, al eerder aanvullende regels gesteld op
het gebied van risicobeheer.
Uit de richtlijn volgt dat beheerders van beleggingsinstellingen dienen te zorgen voor een functionele en hiërarchische
scheiding van de risicobeheerfunctie met andere functies,
zoals portefeuillebeheer, om belangenconflicten te voorkomen en de onafhankelijkheid van de risicobeheerfunctie te
waarborgen. De toezichthouder zal dit in overeenstemming
met het evenredigheidsbeginsel toetsen. Daarnaast is het
van belang dat de beheerder inzicht heeft in de relevante
risico’s die zijn verbonden aan de beleggingsinstelling en
de beleggingsstrategieën, en dat het risicoprofiel past bij de
instelling. De beheerder implementeert daartoe passende
risicobeheerssystemen die hij ook regelmatig beoordeelt.
Daarbij zorgt de beheerder onder andere dat bij beleggingen de nodige zorgvuldigheid wordt betracht en de risico’s
mede met behulp van passende stresstestprocedures doorlopend kunnen worden beheerst. De beheerder zorgt voor
een passend risicoprofiel van de instelling dat past bij de
omvang, portefeuillestructuur en beleggingsstrategieën en doelstellingen van de instelling. De beheerder stelt per instelling een maximum vast aan de mate van hefboomfinanciering, rekening houdend met onder andere de strategie
en het type beleggingsinstelling. Ook worden in de richtlijn,
in verband met het risicobeheer, eisen gesteld aan de beloningsstructuur bij de beheerder en de beleggingsinstelling.
Samenhangend met het risicobeheer worden regels gesteld met betrekking tot het liquiditeitsbeheer. De beheerder heeft een passend liquiditeitsbeheerssysteem en zorgt
dat het liquiditeitsprofiel van de beleggingen van de beleggingsinstelling in overeenstemming zijn met de onderliggende verplichtingen. De beheerder dient ook ter beheersing van het liquiditeitsrisico stresstests uit te voeren. Het
liquiditeitsprofiel van de beleggingsinstelling moet in lijn zijn
met de beleggingsstrategie en het terugbetalingbeleid.
De Europese Commissie stelt ter precisering van bovenstaande regels en uitgangspunten nadere maatregelen op
het gebied van risicobeheer en liquiditeitsbeheer vast. Implementatie van deze nadere maatregelen en de in deze
paragraaf genoemde regels omtrent risicobeheer en liquiditeitsbeheer vindt plaats op niveau van algemene maatregel
van bestuur.
Regels met betrekking tot risicobeheer zijn van belang voor
de soliditeit en continuïteit voor de beleggingsinstelling.
DNB is de toezichthouder voor wat betreft deze prudentiële
normen. Het onderdeel risicobeheer in de richtlijn bevat ook
normen die raken aan de algemene bedrijfsvoering en het
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gedragstoezicht. De taken die voortvloeien uit deze normen
behoren tot de bevoegdheden van de AFM, als de vergunningverlenende toezichthouder en de gedragstoezichthouder.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de SP-fractie hebben de vraag gesteld wat
wordt bedoeld met de hiërarchische scheiding van de risicobeheerfunctie van andere functies.
Dit betekent dat er binnen de organisatiestructuur van een
beheerder een afzonderlijke (eind)verantwoordelijke is voor
de uitvoering van de risicobeheerfunctie. De exacte invulling van deze eis kan gegeven de uiteenlopende vormgeving en complexiteit van een organisatie van geval tot geval
verschillen. Het belang van een voldoende onafhankelijke
risicobeheerfunctie moet echter te allen tijde gewaarborgd
zijn. Indien de risicobeheerfunctie bijvoorbeeld niet voldoende onafhankelijk kan opereren van bijvoorbeeld het
organisatieonderdeel dat de beleggingsstrategie bepaalt,
kan dit ertoe leiden dat er onvoldoende gekeken wordt naar
risico’s die samenhangen met een bepaalde beleggingsstrategie. Gezien deze risico’s is in het reeds bestaande
(Nederlandse) prudentiële toezicht voor andere typen instellingen het onafhankelijk opereren van de risicobeheerfunctie dan ook een bekende eis.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.3.2 Grenzen hefboomfinanciering
Zoals hierboven weergegeven is, kan het gebruik van hefboomfinanciering met betrekking tot beleggingsinstellingen
aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Op grond van
de richtlijn moet een beheerder van een beleggingsinstelling limieten stellen voor de beleggingsinstellingen die hij
beheert. Bovendien moet de beheerder van een beleggingsinstelling aantonen dat deze limieten redelijk zijn en
dat hij zich ook houdt aan deze limieten. Deze aspecten
worden met de implementatie van de richtlijn een belangrijk
onderdeel van het risicobeheer van de beheerder van een
beleggingsinstelling. De Nederlandsche Bank ziet toe op
het gebruik van hefboomfinanciering door de beheerder
van een beleggingsinstelling en kan indien dit noodzakelijk
wordt geacht met het oog op de stabiliteit van het financiële
stelsel bovengrenzen stellen aan de hefboomfinanciering
die een beheerder van een beleggingsinstelling mag gebruiken.
4.3.3 Kapitaaleisen
Aan beheerders van beleggingsinstellingen worden kapitaaleisen gesteld om te waarborgen dat beheerders voldoende eigen vermogen aanhouden ten opzichte van de
omvang van hun verplichtingen en de aard en de grootte
van hun bedrijfsrisico’s. Met de implementatie van de richtlijn worden de kapitaaleisen voor beheerders van beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe, op hoofdlijnen gelijk aan
de kapitaaleisen voor beheerders van icbe’s. Dit betekent €
125 000 minimale vermogenseis plus 0,02% van het beheerd vermogen boven de € 250 miljoen. Hierbij geldt wel
dat de totale kapitaaleis nooit groter is dan € 10 miljoen.
Tot op heden gold uitsluitend een vermogenseis van € 125
000 bij een beheerd vermogen kleiner dan € 250 miljoen en
een vermogenseis van € 225 000 bij een beheerder ver-

© R.E. Batten januari 2020

mogen groter dan € 250 miljoen. Met de implementatie van
de richtlijn worden de kapitaaleisen deels afhankelijk van
het beheerd vermogen.
De hierboven beschreven aanvullende vermogenseis geldt
niet voor beleggingsmaatschappijen die geen aparte beheerder hebben. Voor deze groep blijft de huidige eigen
vermogenseis van € 300 000 bestaan.
Op grond van de richtlijn moeten beheerders van beleggingsinstellingen extra kapitaal aanhouden in verband met
beroepsaansprakelijkheidsrisico’s of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze eis geldt ook voor
beleggingsmaatschappijen die geen aparte beheerder hebben. Hoewel deze groep dus geen extra kapitaaleis heeft
die afhankelijk is van het beheerd vermogen, heeft deze
groep wel een extra kapitaaleis in verband met beroepsaansprakelijkheidsrisico’s, tenzij deze ondernemingen een
verzekering afsluiten.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie hebben de vraag gesteld of
onderhavig wetsvoorstel een prikkel creëert voor banken
om activiteiten in beleggingsinstellingen onder te brengen.
Ook de leden van de SP-fractie hebben verschillende vragen gesteld over de kapitaaleis voor beheerders.
Het is goed om in antwoord hierop allereerst te verduidelijken dat de kapitaaleisen in het onderhavige wetsvoorstel
gelden voor de beheerders van beleggingsinstellingen en
niet de beleggingsinstellingen zelf. Daarnaast introduceert
de richtlijn regels met betrekking tot hefboomratio’s voor
beleggingsinstellingen. De kapitaaleisen voor de beheerders dienen uitsluitend de continuïteit van de beheerder te
waarborgen en zien niet op de risico’s die samenhangen
met de beleggingsportefeuille van de beleggingsinstelling.
De continuïteit van de beheerder kan bedreigd worden door
operationele risico’s. Het gaat hier om uiteenlopende risico’s als een brand in het kantoor, een schadeclaim van een
ontslagen medewerker enzovoorts. De risico’s die samenhangen met de beleggingsportefeuille zijn niet voor rekening van de beheerder, maar voor rekening van beleggers
die deelnemen in de beleggingsinstelling. Met het oog op
deze risico’s dienen banken op grond van de Basel/CRD
regelgeving voor deelnemingen in beleggingsinstellingen
kapitaal aan te houden, net als voor andere type beleggingen (een deelneming in een bedrijf, een belegging in een
beursgenoteerd aandeel, een belegging in een bedrijfsobligatie enzovoorts). Voor beleggingen in beleggingsinstellingen in het bijzonder zijn de kapitaaleisen zeer streng. Het
onderhavige wetsvoorstel creëert daarom geen prikkel voor
banken om activiteiten onder te brengen in beleggingsinstellingen.
Omdat operationele risico’s slechts voor een beperkt deel
samenhangen met de omvang van de portefeuilles van de
beleggingsinstellingen die worden beheerd, is er een
maximum gesteld aan de kapitaaleis voor beheerders van
€ 10 miljoen. Dit bedrag wordt bereikt wanneer de beheerder beleggingsinstellingen beheert met gezamenlijke portefeuilles ter waarde van € 49.625.000.000, oftewel bijna € 50
miljard. Bij een dergelijke waarde van de gezamenlijke portefeuilles wordt immers de vermogenseis als volgt berekend (conform artikel 9, tweede en derde lid van de richtlijn):
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€ 125.000 + (€ 49.625.000.000 – 250.000.000) x 0,02% = €
10.000.000
De leden van de SP-fractie vragen verder waarom de aanvullende vermogenseis niet geldt voor beleggingsmaatschappijen die geen aparte beheerder hebben.
In de richtlijn had ervoor gekozen kunnen worden om voor
beheerders van beleggingsinstellingen en voor beleggingsmaatschappijen die geen aparte beheerder hebben
dezelfde systematiek te kiezen. Er is echter voor gekozen
om aan te sluiten bij de eisen zoals die gelden voor icbebeheerders.
De leden van de PvdA-fractie vragen ook in het bijzonder
naar de hefboomratio’s in Basel III en in het onderhavige
wetsvoorstel.
Basel III introduceert inderdaad een limitering aan de
maximaal toegestane hefboomratio van 3% wat neer komt
op een verhouding van bij benadering 1:33 tussen eigen en
vreemd vermogen. Zoals hierboven reeds is aangegeven
introduceert de richtlijn voor beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen enerzijds kapitaaleisen voor de beheerders van beleggingsinstellingen en anderzijds regels
met betrekking tot hefboomratio’s met betrekking tot de beleggingsinstellingen. De kapitaaleis voor de beheerder is
weliswaar gekoppeld aan de omvang van de portefeuille
van de beleggingsinstelling(en) die de beheerder beheert,
maar betreft geen hefboom tussen eigen vermogen en geleend vermogen. De kapitaaleis voor beheerders strekt er
niet toe om eventuele verliezen in de beleggingsportefeuille
op te vangen, maar om operationele risico’s op te vangen.
De beheerder is immers geen eigenaar en risicodrager van
het vermogen dat zich in de door hem beheerde beleggingsinstellingen bevindt. De beleggers die deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling kopen zijn eigenaar en
risicodrager van de beleggingen van de beleggingsinstelling; het risico wordt opgevangen door het kapitaal dat de
belegger (bijvoorbeeld een bank) zelf aanhoudt voor een
dergelijke positie.
De leden van de CDA-fractie en de leden van de SP-fractie
hebben de vraag gesteld wat de rolverdeling is tussen de
beheerder en de toezichthouder wat betreft het vaststellen
van een maximum aan de hefboomstructuur per instelling.
De beheerder is verplicht om bovengrenzen te stellen aan
de hefboom die gehanteerd wordt ten aanzien van de beleggingsinstellingen die hij beheert (artikel 15, vierde lid van
de richtlijn en implementatie op basis van artikel 3:17 van
de Wft in het Besluit prudentiële regels). Voor zover de beheerder beleggingsinstellingen beheert die een aanzienlijke
mate van hefboomfinanciering toepassen is hij verplicht
hierover te rapporteren aan de toezichthouder (artikel 24,
vierde lid, van de richtlijn en implementatie op basis van artikel 3:72 of 3:74c van de Wft in het Besluit prudentiële regels).301 Het betreft uitsluitend een verplichting om te rapporteren aan de toezichthouder, de limieten hoeven niet
publiek te worden gemaakt. De beheerder dient ook rich301

Op basis van artikel 24, zesde lid, onderdeel a, van de richtlijn stelt de Commissie gedelegeerde handelingen vast om invulling te geven aan het criterium ‘aanzienlijk’.
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ting de toezichthouder aan te tonen dat deze limieten redelijk zijn. De richtlijn somt verder een aantal criteria op waar
de beheerder rekening mee dient te houden bij het opstellen van de limieten, zoals het type beleggingsinstelling, de
aard van de hefboomfinancieringsbronnen, de mate waarin
hefboomposities zijn afgedekt et cetera (zie artikel 15, vierde lid, van de richtlijn en implementatie op basis van artikel
3:17 van de Wft in het Besluit prudentiële regels). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vervolgens als toezichthouder de taak om te beoordelen of de hefboomfinanciering
van beleggingsinstellingen een risico vormt voor de stabiliteit van het financiële stelsel (artikel 25, derde lid van de
richtlijn en implementatie in artikel 3:18b van de Wft). Hierbij neemt DNB niet alleen de hierboven genoemde criteria
in acht, maar maakt zij een bredere beoordeling, zoals past
binnen de haar opgedragen taak als prudentieel toezichthouder (zie artikel 1:24 van de Wft). Deze beoordeling gaat
verder dan de genoemde criteria die de beheerder dient te
hanteren, omdat het hier gaat om macro-prudentiële risico’s, dat wil zeggen risico’s die het niveau van individuele
beheerders en beleggingsinstellingen ontstijgen (de risico’s
voor de soliditeit van de belegginginstelling zelf worden ook
wel micro-prudentiële risico’s genoemd). Het gaat bij deze
macroprudentiële risico’s om de risico’s die voortvloeien uit
enerzijds de systeemrelevantie van een beleggingsinstelling en anderzijds de geaggregeerde impact van beleggingsinstellingen op nationaal en internationaal niveau. Met
het oog daarop regelt de richtlijn de uitwisseling van de betreffende informatie tussen nationale toezichthouders, ESMA en de European Systemic Risk Board (ESRB) (zie artikel 25 en overweging 49 van de richtlijn). Bij de beoordeling
van macro-prudentiële risico’s kunnen zeer uiteenlopende
factoren een rol spelen, bijvoorbeeld een hoge concentratie
van beleggingen in een bepaalde activa, een hoge mate
van concentratie wat betreft de verstrekkers van vreemd
vermogen, het gebruik van derivaten enzovoorts. Aangezien een groot aantal factoren een rol speelt bij de vraag of
een bepaalde mate van hefboomfinanciering verantwoord
is en het feit dat een bepaalde hefboomratio in het ene geval wel verantwoord is en in het andere geval niet, is in de
richtlijn vastgelegd dat de beoordeling wat een verantwoorde hefboomratio is door de toezichthouder wordt bepaald.
Voor de volledigheid merk ik hierbij op dat dit anders is
voor banken. Zoals de leden van de PvdA-fractie ook terecht hebben aangegeven introduceert Basel III een limitering aan de maximaal toegestane hefboomratio van 3%.
Zonder in te gaan op alle verschillen tussen een bank en
een beleggingsinstelling, kan in algemene zin gezegd worden dat deze concrete norm voor banken wel gerechtvaardigd is met het oog op de soliditeit van banken en daarmee
de bescherming van depositohouders (het microprudentiële risico). Voor de in dit wetsvoorstel gereguleerde
beleggingsinstellingen geldt echter dat alleen beleggers
met een bepaalde mate van professionaliteit mogen beleggen in deze beleggingsinstellingen. Deze categorie beleggers worden geacht in staat te zijn om de aan hefboomfinanciering verbonden risico’s goed te kunnen beoordelen
en het eventueel optredende verlies te kunnen dragen. Limitering van de hefboom vindt dan ook in principe plaats
vanwege de macroprudentiële risico’s en niet vanwege microprudentiële risico’s.
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De leden van de PvdA-fractie vragen hoe in de kapitaal- en
hefboomregels van Basel III rekening is gehouden met de
aansprakelijkheid van een bank die als bewaarder optreedt.
De beheerder van een beleggingsinstelling bepaalt welke
risico’s worden genomen, omdat de beheerder het beleggingsbeleid bepaalt. De beheerder is ook verantwoordelijk
voor de aanstelling van de bewaarder. De bewaarder heeft
als functie het bewaren van de activa van de beleggingsinstelling, waaronder onder andere het houden van de activa
en toezicht op de cashflows en de boekingen van het vermogen valt. Aansprakelijkheid is bijvoorbeeld aan de orde
bij verlies van de activa, dat is dus doorgaans pas het geval
als de bewaarder zijn taak niet goed heeft verricht en niet
bij een negatief beleggingsresultaat. De financiële risico's
die voortvloeien uit de aansprakelijkheid als bewaarder zijn
aan te merken als operationele risico's en worden uit dien
hoofde gedekt door het voor banken van toepassing zijnde
solvabiliteitsraamwerk ingevolge de CRD. Onder CRD IV is
dat niet anders.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.3.4 Beloningsbeleid
Het beleid inzake beloningen is onderdeel van een beheerste bedrijfsvoering waarop DNB en AFM toezicht houden. Onjuiste beloningsprikkels in beloningsstructuren kunnen aanleiding geven tot ongewenste en onverantwoorde
risico’s die ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt
veronachtzaamd, zoals een eenzijdige oriëntatie op het
kortetermijnbelang, kortetermijnwinstrealisatie en beloning
voor falen. Het toezicht op de beloningsstructuur bij financiële ondernemingen richt zich primair op het voorkomen
en bestrijden van onjuiste prikkels van alle betrokkenen bij
de financiële onderneming.
Financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen, moeten sinds 1 januari
2011 voldoen aan de nadere eisen aan de structuur van
het beloningsbeleid zoals die zijn uitgewerkt in de Regeling
beheerst beloningsbeleid Wft 2011 van DNB.302 Deze regeling is mede ter implementatie van de derde wijziging van
de kapitaaleisenrichtlijn ingevoerd. Belegginginstellingen
vallen momenteel niet onder deze regeling, maar met de
implementatie van deze richtlijn worden ook voor deze
groep uitgebreide eisen gesteld aan de structurering van
het beloningsbeleid.
In Annex II van de richtlijn worden nadere eisen gesteld
aan de beloningsstructuur van de beheerder. De AFM zal
ter implementatie hiervan een algemeen verbindend voorschrift opstellen waarmee de eisen uit de richtlijn aan de
beloningsstructuur van beleggingsinstellingen worden geimplementeerd. De bevoegdheid voor de AFM om deze eisen te stellen volgt uit artikel 50a en 86a Bgfo. De hiervoor
bedoelde eisen betreffen zowel de inhoud als de wijze van
openbaarmaking van het beloningsbeleid van een beleggingsinstelling. Zo moet het beloningsbeleid in lijn zijn met
een gezond en effectief risicobeheer, prestaties moeten
over een lange termijn gemeten worden en de verhouding
van de vaste met de variabele component van de beloning
302

Stcrt. 2010, 20931.

© R.E. Batten januari 2020

moet in balans zijn. Dergelijke eisen komen grotendeels
overeen met de eisen in de regeling beheerst beloningsbeleid, maar wijken op bepaalde punten af door de specifieke
kenmerken van beleggingsinstellingen. Zo zijn de publicatieverplichtingen op het gebied van beloningsbeleid voor
beleggingsinstellingen in vergelijking tot banken minder uitgebreid, omdat de organisatiestructuren van beleggingsinstellingen in de praktijk ook minder gecompliceerd zijn.
Met het algemeen verbindende voorschrift van de AFM ter
implementatie van de richtlijn worden beleggingsinstellingen, net als andere financiële ondernemingen nu, onderworpen aan een uitgebreide set eisen aan de beloningsstructuur die moet leiden naar een beloningsbeleid dat uit
gedrags- en prudentieel opzicht verantwoord is.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vragen een reactie op het in
voorbereiding zijnde initiatiefwetsvoorstel van de leden van
de fracties van de PvdA en de SP.
Zoals de regering zelf in de afgelopen jaren regelmatig
heeft aangegeven, zijn de perverse prikkels die van het beloningsbeleid bij financiële ondernemingen uitgingen één
van de oorzaken voor het ontstaan van de kredietcrisis. De
regering heeft mede hierom in de afgelopen jaren veel
maatregelen genomen die een gematigd beloningsbeleid
tot doel hebben. Voorbeelden hiervan zijn het Besluit beheerst beloningsbeleid en het recent in werking getreden
bonusverbod voor financiële ondernemingen die staatssteun ontvangen. Het vastleggen van de maximale hoogte
van de variabele beloning zal zonder meer een bijdrage leveren aan het verder wegnemen van de perverse prikkels.
De regering heeft echter wel enige twijfels over de consequenties en de juridische houdbaarheid van de maatregel
die de fracties van de PvdA en de SP voorstellen, en bespreekt deze graag tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel.
De leden van de CDA-fractie vragen hoe de eisen aan het
beloningsbeleid zich verhouden tot het huidige beleid van
DNB en de AFM om de prikkels tot het nemen van excessieve risico’s te beperken.
In artikel 13 en Annex II van de richtlijn zijn eisen aan het
beloningsbeleid van de beheerder van de beleggingsinstelling en diens medewerkers neergelegd. Zo moet het beloningsbeleid in lijn zijn met een gezond en effectief risicobeheer, moet de verhouding tussen de vaste en variabele
component van de beloning in balans zijn en moeten in het
beloningsbeleid maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van belangenconflicten. Deze eisen sluiten inhoudelijk aan bij de beloningseisen voor onder andere banken
en verzekeraars die zijn neergelegd in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011.303
De leden van de SP-fractie vragen waarom de beloningsregels niet in de wet worden vastgelegd en hoe de AFM de
beloningsregels zal vastleggen.
Op grond van de artikelen 35i, 50a en 86a van het Bgfo
heeft de AFM reeds de bevoegdheid nadere regels te stel303
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len aan het beloningsbeleid. Voor de implementatie van de
beloningsregels voor beleggingsinstellingen wordt dezelfde
systematiek gekozen als voor de beloningsregels voor
banken en beleggingsondernemingen. Bij de derde herziening van de kapitaaleisenrichtlijn gaf de European Banking
Authority (EBA) richtsnoeren voor toepassing van de beloningsnormen bij banken en beleggingsondernemingen
die in die richtlijn waren vastgelegd en heeft DNB op basis
van deze normen de Regeling Beheerst Beloningsbeleid
Wft 2011 vastgesteld. ESMA zal richtsnoeren geven ter
uitwerking van de normen in de richtlijn op het gebied van
beloningsbeleid voor beleggingsinstellingen. Op basis van
dit advies zal de AFM een vergelijkbaar proces volgen ter
implementatie van de beloningsregels van de richtlijn als
indertijd gevolgd is door DNB. Op dit moment loopt de consultatie van ESMA over de beloningsregels. ESMA verwacht voor het eind van dit jaar het definitieve rapport te
publiceren.
Daarnaast vragen de leden van de SP-fractie of beleggingsinstellingen onder de richtlijn verplicht worden de managementbeloningen te publiceren en in hoeverre de publicatieverplichtingen afwijken van de eisen die op dit gebied
aan banken worden gesteld.
De beheerder van een beleggingsinstelling dient in zijn
jaarverslag onder meer het geaggregeerde bedrag van de
beloning te publiceren, onderverdeeld naar de hoogste directie en de personeelsleden van de beheerder wier handelen het risicoprofiel van de beleggingsinstelling beïnvloedt. Dit volgt uit artikel 22, tweede lid, onderdeel f, van
de richtlijn. Ook dient in het jaarverslag het totale bedrag
van de beloning gedurende het boekjaar te worden vermeld, onderverdeeld in de vaste en variabele beloning die
de beheerder aan zijn personeel betaalt. Op dit moment
loopt de consultatie van ESMA over de beloningsregels,
waaronder ook de transparantieregels. ESMA verwacht
voor het eind van dit jaar het definitieve rapport te publiceren.
Ook vragen de leden van de SP-fractie of het binnen de
richtlijn mogelijk is om in Nederland dezelfde eisen te laten
gelden voor alternatieve beleggingsinstellingen als de huidige eisen die gelden voor de banken.
Bij de richtlijn is er sprake van maximumharmonisatie, alleen voor beheerders die ook aan retail beleggers aanbieden zou Nederland juridisch gezien aanvullende eisen kunnen stellen. De eisen die gesteld worden aan het beloningsbeleid van beleggingsinstellingen zijn gebaseerd op
de eisen die op dit gebied gelden voor banken, daarom zit
er inhoudelijk weinig verschil in de eisen. Wel zijn de eisen
op punten aangepast aan het specifieke karakter van een
belegginginstelling. Zo dient bij een beleggingsinstelling,
net als bij een bank, een substantieel deel van de beloning
3 tot 5 jaar te worden uitgesteld. Omdat er beleggingsinstellingen zijn die voor een kortere levensduur dan 3 jaar
worden opgericht, bepaalt de richtlijn dat voor deze beleggingsinstellingen het uitstel van de beloning niet tot 3 tot 5
jaar hoeft te duren.
Verder vragen de leden van de SP-fractie hoeveel beslag
het toezicht dat voortvloeit uit de richtlijn legt op DNB en
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AFM en hoe daar rekening mee wordt gehouden qua capaciteit.
Het toezicht op beloningsbeleid ligt voornamelijk bij de AFM
en zal worden meegenomen in het doorlopend toezicht van
de AFM op de bedrijfsvoering van de beleggingsinstelling.
In paragraaf 7 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel en de paragraaf toezichtskosten van deze nota
staat meer algemene informatie over het beslag dat het
toezicht op beleggingsinstellingen legt op de capaciteit van
DNB en AFM.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.3.5 Portfoliowaardering
In de richtlijn zijn, met oog op de bescherming van de belangen van beleggers, bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van de activa van beleggingsinstellingen en de berekening van de intrinsieke waarde per
recht van deelneming. De waardering kan, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden uitgevoerd
door de beheerder van een beleggingsinstelling zelf of een
externe taxateur.
4.4 Informatieverplichtingen
De richtlijn kent verschillende informatieverplichtingen. In
de volgende subparagrafen worden deze afzonderlijk toegelicht.
4.4.1 Precontractuele informatie
In de richtlijn zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien
van verstrekking van informatie aan beleggers. Voordat
een belegger rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanschaft, dient de beheerder van een beleggingsinstelling informatie te verstrekken over die beleggingsinstelling aan de belegger. Op deze wijze kan een belegger
zich een verantwoord oordeel vormen over de beleggingsinstelling alvorens tot de aanschaf van de rechten van
deelneming in de desbetreffende beleggingsinstelling over
te gaan. Er dient aan de voornoemde beleggers onder
meer informatie te worden verstrekt over de beleggingsstrategie en doelstellingen van de beleggingsinstelling, de
procedure voor de waardering van de beleggingsinstelling
en de procedure en voorwaarden voor de uitgifte en de
verkoop van rechten van deelneming.
4.4.2 Informatieverplichtingen richting deelnemers
Voorts dient de beheerder van een beleggingsinstelling op
grond van de richtlijn bepaalde informatie te verstrekken
aan de deelnemers (dat wil zeggen degenen die al deelnemen in een beleggingsinstelling) in de door hem beheerde beleggingsinstellingen. Er dient onder meer informatie te
worden verstrekt over het risicoprofiel van de beleggingsinstelling en het totale bedrag van de door de beleggingsinstelling gebruikte hefboomfinanciering.
4.4.3 Jaarverslag
Hoofdstuk 4 van de richtlijn bevat transparantieverplichtingen. In dit hoofdstuk zijn onder meer bepalingen opgenomen ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag.
Op grond van de richtlijn moet een beheerder van elke Europese beleggingsinstelling die hij beheert en voor elke beleggingsinstelling waarin rechten van deelneming worden
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aangeboden in de Europese Unie een jaarrekening en een
jaarverslag ter beschikking stellen. De jaarrekening en het
jaarverslag worden verstrekt aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de beheerder en
indien van toepassing de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van herkomst van de beleggingsinstelling. De
jaarrekening en het jaarverslag dienen onder meer informatie te bevatten omtrent de inkomsten en uitgaven en activiteiten over het boekjaar.
4.4.4 Informatieverplichtingen bij controleverwerving
Indien een beleggingsinstelling (overwegende) zeggenschap 304 verkrijgt in een uitgevende instelling dient reeds
informatie openbaar te worden maken uit hoofde van de
overnamerichtlijn305 en de richtlijn transparantie.306 Deze informatieverplichtingen zien echter niet op de situatie waarin
een beleggingsinstelling een (controlerend) belang verkrijgt
in een niet-beursgenoteerde uitgevende instelling.
Deze richtlijn bevat uiteenlopende transparantieverplichtingen voor de beheerder van een beleggingsinstelling die
een controlerend belang verkrijgt in een (niet-beursgenoteerde) uitgevende instelling. Op grond van artikel 26,
tweede lid, van de richtlijn gelden voornoemde transparantieverplichtingen niet wanneer een controlerend belang
wordt verkregen in een kleine en middelgrote onderneming
en in een entiteit die is opgericht met als bijzonder doel het
kopen, bewaren of beheren van vastgoed.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Europese
Commissie verzocht is om de mogelijkheden te onderzoeken om de informatie- en transparantieverplichtingen
met betrekking tot controle in niet-beursgenoteerde uitgevende instellingen uit deze richtlijn vorm te geven op een
algemeen niveau, ongeacht het type investeerder.307
Artikel 27, eerste lid van de richtlijn, bevat een meldingsplicht voor de beheerder van een beleggingsinstelling aan
de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst met
betrekking tot de stemrechten die de door hem beheerde
beleggingsinstelling(en) kunnen uitbrengen op aandelen in
een niet-beursgenoteerde uitgevende instelling.
Indien een beleggingsinstelling controle verkrijgt in een
niet-beursgenoteerde uitgevende instelling, bevatten de artikelen 26 tot en met 28 van de richtlijn informatieverplichtingen voor de beheerder van de desbetreffende beleggingsinstelling. Onder het begrip controle wordt verstaan
het kunnen uitoefenen van meer dan vijftig procent van de
stemrechten in de algemene vergadering van een niet304
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Onder overwegende zeggenschap wordt verstaan het kunnen
uitoefenen van ten minste 30 procent van de stemrechten in
een algemene vergadering van aandeelhouders in een naamloze vennootschap.
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod.
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn
2001/34/EG.
Overweging 56.
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beursgenoteerde uitgevende instelling. In geval van controleverkrijging door de beleggingsinstelling dient zijn beheerder bepaalde informatie te verstrekken aan de nietbeursgenoteerde uitgevende instelling, de aandeelhouders
in de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling, de lidstaat
van herkomst van de beheerder en de werknemers van de
niet-beursgenoteerde uitgevende instelling. Op deze wijze
worden de hiervoor bedoelde partijen in staat gesteld om te
beoordelen welke invloed de verkrijging van controle heeft
op de positie van de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling.
In artikel 29 van de richtlijn wordt bepaald dat indien een
beleggingsinstelling controle verkrijgt over een nietbeursgenoteerde uitgevende instelling zijn beheerder de
desbetreffende niet-beursgenoteerde uitgevende instelling
verzoekt aanvullende informatie op te nemen in haar jaarverslag. Als de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling
geen gevolg geeft aan dit verzoek dient de aanvullende informatie te worden opgenomen in het jaarverslag van de
desbetreffende beleggingsinstelling.
Zoals hierboven reeds is opgemerkt dient bepaalde informatie eveneens aan de werknemers van de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling te worden verstrekt. In overweging 54 van de richtlijn wordt opgemerkt, dat er op grond
van deze richtlijn geen rechtstreekse informatieplicht ten
aanzien van de werknemersvertegenwoordigers van de
niet-beursgenoteerde uitgevende instelling, of als die er
niet zijn, de werknemers zelf kan worden opgelegd aan een
aandeelhouder (in dit geval de beleggingsinstelling) of de
beheerder van die beleggingsinstelling.
Daarom voorziet de richtlijn op het gebied van informatieverstrekking aan de werknemersvertegenwoordigers of als
die er niet zijn, de werknemers zelf, in een inspanningsverplichting voor de betrokken beheerder van de beleggingsinstelling. Deze inspanningsverplichting ziet er met name
op dat de beheerder het bestuur van de betrokken nietbeursgenoteerde uitgevende instelling verzoekt de door
deze richtlijn vereiste informatie aan de werknemers(vertegenwoordigers) te verstrekken.
Voorts bevat de richtlijn de verplichting voor de beheerder
van een beleggingsinstelling om een mededeling te doen
aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de beheerder en de deelnemers in de beleggingsinstelling over de financiering van de door hem beheerde beleggingsinstelling verkregen controle in een nietbeursgenoteerde uitgevende instelling.
Artikel 30 van de richtlijn ziet op het zogenoemde asset
stripping en bevat specifieke maatregelen om de verkoop
van waardevolle activa te voorkomen. Wanneer een beleggingsinstelling controle verkrijgt in een niet-beursgenoteerde uitgevende instelling mag zijn beheerder kort gezegd in
beginsel niet meewerken aan handelingen waardoor het
vermogen van de niet-beursgenoteerde uitgevende instelling afneemt.
Indien een beleggingsinstelling controle verkrijgt in een uitgevende instelling, bevat de richtlijn in aanvulling op de
overnamerichtlijn 308 en de richtlijn transparantie 309 aanvul308

Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod.
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lende informatieverplichtingen voor de beheerder van die
beleggingsinstelling. Voor het begrip controle in uitgevende
instellingen wordt in de richtlijn verwezen naar artikel 5,
derde lid, van de overnamerichtlijn. Dit artikel bepaalt dat
het percentage wanneer overwegende zeggenschap in een
vennootschap wordt verkregen, wordt vastgesteld door de
lidstaat waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
Op grond van de richtlijn is artikel 6 van richtlijn
2002/14/EG,310 dat kort gezegd regels geeft met betrekking
tot vertrouwelijke informatie, van toepassing op de bepalingen met betrekking tot controleverkrijging over nietbeursgenoteerde uitgevende instellingen en uitgevende instellingen.
Artikel 6 van de richtlijn 2002/14/EG is in Nederland daar
waar nodig reeds geïmplementeerd bij de Wijziging van de
Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn
nr. 2002/14/EG.311 Ook andere lidstaten dienen in hun toepasselijke nationale wetgeving te hebben voorzien in de
implementatie van richtlijn 2002/14/EG. Hierdoor bestaat in
alle lidstaten de mogelijkheid tot vertrouwelijke informatie
verstrekking. Het betreft immers ondernemingen die zetel
hebben in de Europese Unie of waarvan aandelen worden
verhandeld op een gereglementeerde markt in de Europese Unie.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie hebben ook enige vragen bij
de informatieverplichtingen. Zo komt er een meldingsplicht
bij verkrijging van controle van meer dan vijftig procent van
de stemrechten van een niet-beursgenoteerde onderneming. Deze leden vragen wat de mogelijkheden zijn om
hier geen toestemming aan te verlenen.
Voor het verkrijgen van controle in een nietbeursgenoteerde onderneming is geen toestemming van
de toezichthouder nodig. Zodoende kan deze toestemming
ook niet worden onthouden. Een dergelijke bevoegdheid
zou ook erg ver gaan, gelet op het feit dat het in een vrije
markt in beginsel een ieder vrij staat te participeren in ondernemingen. Alleen als een beheerder zich niet aan de
verplichtingen houdt die de richtlijn en daarmee dit wetsvoorstel opleggen, bijvoorbeeld ten aanzien van het informeren van werknemers, kan de vergunning van de beheerder in het uiterste geval worden ingetrokken. In dat geval vervalt de mogelijkheid voor die beheerder om door
middel van een beleggingsinstelling het kapitaal op te halen
dat nodig is om de investeringsoogmerken van de beheerder te verwezenlijken.

309
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Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn
2001/34/EG.
Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen
kader betreffende de informatie en de raadpleging van de
werknemers in de Europese Gemeenschap – Gezamenlijke
verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de vertegenwoordiging van de werknemers.
Kamerstuk 29.364, nr. 1 ev.
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De leden van de CDA-fractie vragen wat er precies is geregeld voor beheerders van abi's met aanzienlijke belangen
in niet-beursgenoteerde instellingen.
Het belang dat een belegginginstelling in een nietbeursgenoteerde onderneming heeft, vertaalt zich in het
percentage stemrechten in de algemene vergadering van
die onderneming. In de wet zijn vijf drempelwaarden opgenomen van 10, 20, 30, 50 en 75 procent van de stemrechten. Telkens als het belang van een beleggingsinstelling in
een niet-beursgenoteerde onderneming een van deze
drempelwaarden bereikt of overschrijdt, moet dat worden
gemeld aan de AFM.
Een cruciale drempelwaarde is die van 50 procent. Daarmee verwerft een beleggingsinstelling ook controle over
een onderneming in de zin van de richtlijn. In dat geval gelden er uitgebreidere informatieverplichtingen waarbij het
beleid ter voorkoming van belangenconflicten beschikbaar
moet zijn en overige aandeelhouders moeten worden geïnformeerd over de toekomst van de onderneming en gevolgen voor arbeidsvoorwaarden. De werknemers moeten direct of via de personeelsvertegenwoordiging op de hoogte
worden gehouden van al deze aspecten.
De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze wordt
bijgehouden dat een meldingsplicht passief of actief wordt
overschreden en hoe dit in Europees verband is geregeld.
Het is aan de beheerder om bij te houden of een zeggenschapsdrempel (passief of actief) wordt overschreden en
om aan de daaraan verbonden meldingsplicht te voldoen.
Dit is een verplichting die duidelijk voortvloeit uit de richtlijn
en dus niet anders zal zijn in andere lidstaten.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.5 Toezicht
4.5.1 Samenwerking toezichthouders
De richtlijn bevat bepalingen op grond waarvan toezichthouders van de verschillende lidstaten samenwerken wanneer dat voor de vervulling van hun taken uit hoofde van de
richtlijn nodig is. Zo dienen de toezichthouders van de verschillende lidstaten elkaar, de European Systemic Risk
Board (ESRB) en de ESMA te voorzien van gegevens en
inlichtingen die zij nodig hebben ter vervulling van de voornoemde taken. Tevens kunnen toezichthouders de medewerking van een andere toezichthouder vragen voor verificatie ter plaatste.
4.5.2 Rol ESMA
In de richtlijn heeft ESMA taken gekregen. Ten eerste kan
zij richtsnoeren vaststellen voor nationale toezichthouders
voor de uitoefening van hun taken op het gebied van vergunningsverlening en hun rapportageverplichtingen en
technische voorschriften ontwerpen op diverse gebieden,
zoals met betrekking tot de procedures voor uitwisseling
van informatie tussen toezichthouders. De Europese
Commissie kan dan deze door de ESMA ontworpen technische voorschriften vaststellen. Ten tweede kan ESMA toezichthouders ook verzoeken maatregelen te nemen. Dit
verzoek kan in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zien op bijvoorbeeld een handelsverbod voor beheerders die zonder vergunning opereren. Ook
kunnen verboden of beperkingen worden opgelegd wan-
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neer zonder de vereiste kennisgeving of benodigde toestemming van toezichthouders wordt gehandeld of een
overdreven risicoconcentratie of een aanzienlijk tegenpartijrisico bestaat. Ten derde kan ESMA onder omstandigheden ingrijpen als de stabiliteit of werking van het financiële
stelsel in gevaar komt als gevolg van de activiteiten van de
beheerder, terwijl de bevoegde autoriteiten het gevaar niet
(voldoende) aanpakken.
Ten vierde kan ESMA ook advies geven, onder andere bij
een verschil van inzicht tussen toezichthouders over de
bepaling van referentielidstaat in het kader van het derdelandenbeleid. ESMA heeft ook bevoegdheden om informatie te verstrekken, zoals een jaarlijks verslag over de administratieve maatregelen en sancties die in de lidstaten worden opgelegd bij schending van in de richtlijn opgenomen
bepalingen. Daarnaast ontvangt ESMA informatie van toezichthouders, bijvoorbeeld als deze vermoeden dat een
beheerder in strijd met de richtlijn handelt en ook niet onder
toezicht staat. In bepaalde gevallen is ESMA verantwoordelijk voor het doorzenden van deze informatie aan andere
bevoegde autoriteiten, zoals informatie die van belang is
voor de aanpak van beheerders wiens werkzaamheden
gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen welke bevoegdheden
en taken bij ESMA worden belegd en welke de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthouder blijven. Ook
de leden van de CDA-fractie vragen naar de verhouding
tussen de nationale toezichthouder (AFM in Nederland) en
ESMA. Zij vragen hierbij specifiek aandacht voor informatie-uitwisseling. De leden van de VVD-fractie vragen verder
of nationale toezichthouders verplicht zijn om periodiek te
rapporteren aan ESMA. Zij vragen ook hoe vaak verslag
moet worden uitgebracht.
Ten eerste heeft ESMA een belangrijke taak bij het opstellen van gedelegeerde regels. ESMA adviseert de Commissie voor de gedelegeerde regels die de Commissie opstelt
en stelt zelf de meer technische uitvoeringsnormen vast die
in de richtlijn worden gedelegeerd.
Het praktische toezicht wordt uitgeoefend door de nationale
toezichthouders. Een taak die bijvoorbeeld bij nationale
toezichthouders blijft, is vergunningverlening. Ook een beheerder uit een derde land vraagt een vergunning aan in
een lidstaat, de vergunningverlening wordt gedaan door de
nationale toezichthouder. Wel heeft ESMA bij beheerders
uit derde landen een bemiddelende rol wanneer bijvoorbeeld verschillende nationale toezichthouders een meningsverschil hebben over welke lidstaat referentielidstaat
is. Als een niet-EU-beheerder die over een vergunning beschikt zijn verplichtingen op grond van de richtlijn niet nakomt, stelt de toezichthouder in de referentielidstaat hier
ESMA ook van in kennis.
Ook als er in algemene zin sprake is van een verschil van
mening tussen toezichthouders uit verschillende lidstaten
over een onderwerp waarbij de richtlijn samenwerking tussen toezichthouders uit verschillende lidstaten voorschrijft,
kunnen deze toezichthouders het verschil van mening voorleggen aan ESMA.
De nationale toezichthouders leggen een sanctie op als
een beheerder zich niet aan de verplichtingen ingevolge de
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richtlijn houdt. ESMA legt geen sancties op, maar stelt wel
jaarlijks een verslag op van de sancties die in de verschillende lidstaten zijn opgelegd. Dit verslag is bedoeld om uniformering van sancties te bewerkstelligen.
Informatie-uitwisseling tussen nationale toezichthouders en
ESMA vindt zoals hierboven weergegeven onder andere
plaats over de sancties die zijn opgelegd en in het kader
van het derdelandenbeleid. Ook wordt geaggregeerde informatie verstrekt aan ESMA en ESRB over beheerders die
onder de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthouder vallen.312
Kamerstuk 33.235, nr. 7
ESMA kan onder omstandigheden ingrijpen als de stabiliteit
van het financieel stelsel in gevaar komt en de nationale
toezichthouder dit onvoldoende onderkent. De leden van
de PvdA-fractie vragen hoe dit proces verloopt.
Er is sprake van bijzondere omstandigheden als activiteiten
van een beheerder een gevaar opleveren voor bijvoorbeeld
de stabiliteit van het financiële stelsel en de nationale toezichthouder neemt geen of onvoldoende maatregelen. 313
ESMA kan bij bijzondere omstandigheden de nationale
toezichthouder(s) verzoeken maatregelen te nemen. Deze
maatregelen zijn bijvoorbeeld een verbod op verhandeling
van de rechten van deelneming in de Unie of het opleggen
van beperkingen met betrekking tot het beheer van een beleggingsinstelling.314 ESMA controleert de maatregel die is
opgelegd.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de fractie van de VVD vragen verder in welke
gevallen nationale toezichthouders bij ESMA informatie
kunnen opvragen over een beheerder.
Nationale toezichthouders kunnen, indien relevant, bij andere nationale toezichthouders informatie vragen over specifieke beheerders. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als
een beheerder van een beleggingsinstelling in Nederland
aanbiedt en een andere lidstaat als referentielidstaat heeft.
Aangezien ESMA niet belast is met de vergunningverlening
aan beheerders, heeft ESMA geen informatie over specifieke beheerders. Als de samenwerking tussen verschillende nationale toezichthouders niet goed verloopt, kan ESMA
wel een rol spelen.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vragen naar het uitvoeren
van stresstests door ESMA.
De richtlijn die in dit wetsvoorstel wordt geïmplementeerd
voorziet niet in de mogelijkheid voor ESMA om stresstests
uit te voeren, omdat ESMA deze mogelijkheid reeds heeft
op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010. ESMA werkt
hierbij samen met de ESRB. In de artikelen 23 en 32 van
de genoemde verordening zijn de bevoegdheden en taken
van ESMA weergegeven. Eén van de taken van ESMA is
om ten minste jaarlijks een beoordeling van trends, potentiele risico’s en zwakke plekken op haar beleidsterrein verstrekken aan het Europees parlement, de Raad, de Com312
313
314

Artikel 53 richtlijn.
Artikel 47, vijfde lid, richtlijn.
Artikel 47, vierde lid, richtlijn.
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missie en de ESRB.

staten als referentielidstaat kunnen optreden.

Kamerstuk 33.235, nr. 3
4.5.3 Sancties
Artikel 48 van de richtlijn eist dat de lidstaten zorgen dat er
passende maatregelen en sancties zijn wanneer de bepalingen die de richtlijn implementeren worden overtreden.
Hierdoor wordt handhaving van de normen gewaarborgd.
De maatregelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De maatregelen sancties ingevolge de Wft
voldoen aan deze criteria. Ook op overtreding van de normen die bij de implementatie worden vastgelegd zullen in
de bijlagen bij de artikelen 1:79 en 1:80 sancties worden
gesteld. De artikelen 1:98, 1:99 en 1:100 van de Wft regelen daarnaast reeds dat sancties openbaar gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt recht gedaan aan het tweede
lid van artikel 48 van de richtlijn.

De reikwijdte van het derdelandenbeleid na implementatie
van deze richtlijn is groter dan voorheen omdat nu ook beleggingsinstellingen uit derde landen die enkel aan professionele beleggers aanbieden onder de richtlijn vallen. Zodra de zetel van de beleggingsinstelling of de zetel van de
beheerder en/of het aanbieden van deelnemingsrechten in
de instelling in een lidstaat geschiedt, valt de instelling uitzonderingen daargelaten onder het bereik van deze richtlijn.
Het derdelandenbeleid wordt op grond van de richtlijn gefaseerd ingevoerd. Aan elke fase gaat een beslissing van de
Europese Commissie vooraf. Gemakshalve wordt in deze
toelichting verder uitgegaan van deze beslissingen. Wanneer beslissingen niet of later worden genomen, verandert
het tijdpad van de introductie van het Europese derdelandenbeleid en/of het afschaffen van het nationale derdelandenbeleid. Tussen 2013 en 2018 mag Nederland nog een
eigen regime voeren onder behoud van de minimumeisen
uit de richtlijn. Daarbij wordt gekozen uit het oogpunt van
een goed Nederlands vestigingsklimaat om tot 2018 vast te
houden aan het aangewezen staten-beleid. Instellingen uit
landen die zijn aangewezen onder dit beleid hoeven geen
aparte vergunning bij de AFM aan te vragen indien het toezicht in dat land adequaat wordt geacht. Wel moet zo een
instelling een kennisgeving aan de AFM zenden en voldoen
aan Nederlandse transparantie-eisen zoals de financiële
bijsluiter.
Onder het aangewezen staten-beleid zijn thans ook EUlidstaten aangewezen, namelijk voor zover het een aanbieding van deelnemingsrechten in niet-icbe’s betreft. Deze
aanwijzing was nodig omdat er vóór deze richtlijn geen geharmoniseerd regime voor de niet-icbe’s bestond. Een
aanbieding van deelnemingsrechten in deze beleggingsinstellingen vanuit EU-lidstaten was dan ook alleen mogelijk
als in Nederland een volledig vergunning werd aangevraagd. Om de aanbieding van deelnemingsrechten vanuit
deze lidstaten te vereenvoudigen moesten ook EU-lidstaten
worden aangewezen op grond van het aangewezen statenbeleid. De richtlijn regelt echter nu juist het beheer van en
de aanbieding van deelnemingsrechten in deze niet-icbe’s
en komt dus in de plaats van het aangewezen staten-beleid
ten aanzien van deze EU-lidstaten. Dit betekent dat de
aanwijzing onder het aangewezen staten-beleid van Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk
komt te vervallen per 2013. De aanwijzing van Guernsey,
Jersey en de Verenigde Staten voor zover het SEC toezicht
betreft, blijft bestaan. Voor beheerders van beleggingsinstellingen uit deze landen is de gefaseerde invoering van
het derdelandenbeleid als hierboven beschreven wel relevant.
Instellingen uit derde landen die niet zijn aangewezen moeten wel een vergunning op grond van de Wft aanvragen,
voor zover zij niet uitgezonderd zijn van de Wft. Deze uitzonderingen sluiten aan bij de uitzonderingen die op dit
moment voor deze partijen gelden (aanbieden aan minder
dan 100 personen, aanbieden aan alleen gekwalificeerde
beleggers of deelnemingsrechten die alleen verworven
kunnen worden voor ten minster € 100 000). Voor zover
deze instellingen een vergunning moeten aanvragen wor-

5. Internationale werking
5.1 EU-lidstaten
In de richtlijn wordt gestreefd naar een interne markt binnen
de Europese Unie en een beter internationaal speelveld
met de landen buiten de Europese Unie wat betreft (de regelgeving rond) beheerders van beleggingsinstellingen. Dat
betekent zo veel mogelijk harmonisatie van het derdelandenbeleid van de Europese lidstaten ten aanzien van enerzijds beheerders van beleggingsinstellingen uit andere lidstaten en anderzijds beheerders van beleggingsinstellingen
buiten de Europese Unie. Dit komt op twee manieren tot uiting. Ten eerste wordt er de mogelijkheid geboden van een
Europees paspoort voor beheerders van beleggingsinstellingen die aan professionele beleggers aanbieden. Dit betekent dat deze beheerders zodra zij aan de relevante eisen voldoen in heel Europa deelnemingsrechten kunnen
aanbieden. Dit paspoort geldt niet voor beheerders van beleggingsinstellingen die aan retail-beleggers aanbieden,
omdat de Europese lidstaten de mogelijkheid houden aanvullende eisen te stellen aan deze instellingen.
5.2 Derde landen
Ten tweede wordt er één geharmoniseerd EU-regime voor
beleggingsinstellingen van buiten de Europese Unie vastgesteld. Deze beheerders van beleggingsinstellingen hebben een volledige vergunning nodig om binnen de Europese Unie actief te mogen zijn. Een beheerder van een beleggingsinstelling uit een derde land kan alleen in aanmerking komen voor een vergunning indien dat derde land niet
op de Financial Action Task Force (FATF) lijst van noncoöperatieve landen staat, indien er een samenwerkingsovereenkomst tussen de toezichthouder uit de land en onze toezichthouder(s) bestaat en indien de instelling aan de
transparantie-eisen uit de richtlijn voldoet. Daarnaast dient
de instelling in Nederland een wettelijke vertegenwoordiger
te hebben en moet er uitwisseling van fiscale informatie
mogelijk zijn met het derde land.
Het derdelandenbeleid in de richtlijn voorziet ook in de situatie dat een instelling uit een derde land in dat land onderworpen is aan een regel die qua strekking en doel gelijkwaardig is aan een regel uit de richtlijn maar hier niet mee
is te verenigen. Ook worden er regels gegeven om de referentielidstaat te bepalen en de procedure indien meerdere
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den daarbij vooruitlopend op 2018 de extra voorschriften
aan deze instellingen geschrapt. Het gaat hierbij om de eisen dat er twee directieleden in Nederland moeten wonen,
de instelling verbonden moet zijn aan een in Nederland ge-

vestigde onder toezicht staande financiële onderneming en
de accountant en administratie in Nederland aanwezig
moet zijn.

5.3 Overgangsregime
Vanaf 2018 is alleen het Europees regime van toepassing
en mag Nederland geen afwijkend nationaal beleid voeren
voor beheerders van beleggingsinstellingen die enkel aan
professionele beleggers aanbieden.
Voor beheerders van beleggingsinstellingen die aan retail-

beleggers aanbieden is dit nog wel mogelijk in de vorm van
aanvullende eisen bovenop de Europese regels. In figuur 4
wordt het structurele regime van vergunningen, paspoorten
en derde landenbeleid weergegeven.
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Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de SP-fractie vragen waarom gekozen is voor
gefaseerde invoering van het derdelandenbeleid en waarom tot 2018 een nationaal regime kan worden gevoerd als
het gaat om beheerders uit derde landen.
Voor gefaseerde invoering van het derdelandenbeleid is
gekozen aangezien de praktische gevolgen en mogelijke
problemen die voortvloeien uit een geharmoniseerd regelgevingskader en een interne markt voor niet-Europese beheerders die werkzaamheden verrichten in de lidstaten en
Europese-beheerders die werkzaamheden verrichten buiten de lidstaten, moeilijk te voorspellen zijn. Op dit vlak bestaan geen ervaringen uit het verleden. Voor de mogelijkheid van een nationaal regime voor het derdelandenbeleid
tot 2018 is gekozen vanuit het oogpunt van een goed vestigingsklimaat en het in stand houden van lopende kapitaalstromen. Om concurrentie tussen beheerders te bevorderen is het goed als meerdere spelers en dus ook buitenlandse spelers op de Nederlandse markt actief kunnen zijn,
net zoals dat nu het geval is. Daarbij gelden uiteraard wel
randvoorwaarden die zijn neergelegd in het bestaande nationale regime. Alleen beheerders uit aangewezen staten
waarin het toezicht adequaat wordt geacht hoeven geen
aparte vergunning aan te vragen bij de AFM. Ook deze beheerders dienen uiteraard te voldoen aan nationale regels,
zoals het verstrekken van informatie aan de deelnemers.
Voor het tijdelijk naast elkaar laten bestaan van het Europese derdelandenbeleid en de nationale derdelandenbeleid-mogelijkheden geldt daarnaast dat dit de mogelijkheid
biedt om lopende kapitaalstromen in stand te houden in de
fase waarin nog ervaring wordt opgedaan met het Europe-
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se derdelandenbeleid.
De leden van de SP-fractie en de leden van de VVD-fractie
vragen welk tijdspad de Europese Commissie aanhoudt
voor de introductie van het Europese derdelandenbeleid en
het afschaffen van het nationale derdelandenbeleid. De leden van de SP-fractie vragen verder wat er nog moet worden uitgewerkt als het gaat om het Europese regime voor
derde landen.
Het tijdspad ziet er als volgt uit. Tot 22 juli 2015 blijft het nationale derdelandenbeleid van toepassing. Vanaf 22 juli
2015 tot 22 juli 2018 bestaan het Europese derdelandenbeleid en het nationale derdelandenbeleid naast elkaar. Vanaf
22 juli 2018 geldt alleen nog maar het Europese derdelandenbeleid. Aan elke fase gaat een beslissing van de Europese Commissie vooraf. Deze beslissingen worden voorafgegaan door een advies van ESMA. Wanneer beslissingen
uiteindelijk later worden genomen dan gepland, zal het
tijdspad van de introductie van het Europese derdelandenbeleid en/of het afschaffen van het nationale derdelandenbeleid veranderen.
Verder wordt in ESMA-verband ten behoeve van het Europese derdelandenbeleid ook gewerkt aan uniforme beleidslijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen toezichthouders binnen Europa en met derde landen.
Met betrekking tot de invulling van het derdelandenbeleid
zal ESMA guidelines uitvaardigen voor de samenwerkingsovereenkomsten die de richtlijn vereist. Hierin wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan grensoverschrijdende
toezichtsactiviteiten, informatie-uitwisseling en de uitvoe-
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ring van grensoverschrijdende verzoeken om assistentie.
De leden van de SP-fractie vragen op welke beslissingen
met betrekking tot het derdelandenbeleid wordt gedoeld en
of dit wil zeggen dat het nationale derdelandenbeleid ook
na 2018 blijft bestaan wanneer de Europese Commissie
niets doet.
In principe zal de Europese Commissie op grond van artikel
67 van de richtlijn twee jaar na de implementatiedatum, na
advies te hebben verkregen van ESMA, dienen te beslissen dat vanaf dat moment Europese beheerders op basis
van een Europees paspoort, rechten van deelneming in
niet-Europese beleggingsinstellingen kunnen verhandelen
in de lidstaten. Ze dienen dan uiteraard wel te voldoen aan
de richtlijn, kennisgevingsprocedures en voorwaarden die
zijn gesteld met betrekking tot het derde land van de nietEuropese beleggingsinstelling. Ook dient dan een beslissing te worden genomen door de Europese commissie dat
een niet-Europese beheerder in de lidstaten actief kan zijn
op basis van een paspoort en gebruik kan maken van de
rechten van de richtlijn. Dit moet zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden tussen Europese en niet-Europese
beheerders.
De overgangsperiode daarna duurt in beginsel drie jaar na
de introductie van het Europese paspoort in het Europese
derdelandenbeleid. In die periode kan een Europese beheerder er ook nog voor kiezen om zonder paspoort aan
een lidstaat toestemming te vragen voor het verhandelen
van rechten van deelneming in niet-Europese beleggingsinstellingen in die lidstaat. Ook dan dient aan verschillende
voorwaarden uit de richtlijn voldaan te worden. Dan dient
wederom en beslissing te worden genomen door de Europese Commissie, dit keer op grond van artikel 68 van de
richtlijn. Het afschaffen van het nationale derdelandenbeleid is afhankelijk van deze beslissing van de Europese
Commissie. Zolang het Europese derdelandenbeleid nog
niet volledig is geïmplementeerd ligt het voor de hand om
het nationale derdelandenbeleid te handhaven en gaat de
richtlijn hier ook vanuit.
De leden van de SP-fractie vragen of, indien niet-Europese
beheerders een vergunning krijgen onder het nationale
derdelandenbeleid omdat het toezicht in het land van herkomst adequaat wordt geacht, de vergunning dan later alsnog kan worden ingetrokken, indien het toezicht in het betreffende land toch niet adequaat blijkt te zijn. Ook vragen
de leden van de SP-fractie hoe wordt gecontroleerd of het
toezicht in het land van herkomst adequaat is.
Een niet-Europese beheerder kan slechts op twee manieren actief zijn op de Nederlandse markt. Hij dient of een
vergunning aan te vragen of hij dient gevestigd te zijn in
een aangewezen staat en hoeft geen vergunning aan te
vragen. In dat laatste geval hoeft hij geen vergunning aan
te vragen omdat het toezicht in het land van herkomst adequaat wordt geacht. Dit wordt bij de beoordeling of een
staat in aanmerking komt voor de status van een aangewezen staat getoetst. De toets bestaat uit een uitgebreide
vragenlijst die dient te worden ingevuld door de bevoegde
autoriteiten en een bezoek aan de nationale toezichthouder. Als zou blijken dat het toezicht in de aangewezen staat
niet langer adequaat is, kan het besluit om de staat aan te
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wijzen eventueel worden ingetrokken. De beheerders uit
die staat moeten dan alsnog een vergunning aanvragen.
De leden van de SP-fractie vragen of een vergunning die is
afgegeven onder het nationale derdelandenregime per definitie geldig blijft na invoering van het Europese derdelandenbeleid, ook als deze volgens het nieuwe Europese regime de vergunning niet zou hebben gekregen.
Als nu sprake is van toepassing van adequaat toezicht in
een aangewezen staat hoeft de beheerder op dit moment
geen vergunning in Nederland aan te vragen. Beheerders
die gebruik maken van deze mogelijk zullen vanaf het moment waarop er geen nationaal derdelandenbeleid meer is,
in een lidstaat een vergunning moeten aanvragen. Op basis van deze vergunning kan de beheerder gebruik maken
van een paspoort om aan te bieden of te beheren in andere
lidstaten.
Als nu het aangewezenstatenbeleid niet van toepassing is,
moet de beheerder op dit moment al in Nederland een vergunning hebben als in Nederland rechten van deelneming
worden aangeboden.
In algemene zin kan worden opgemerkt dat het nationale
derdelandenbeleid in de fase waarin het Europese derdelandenbeleid nog niet geldt en in de fase waarin Europees
en nationaal derdelandenbeleid naast elkaar bestaan, zoveel mogelijk zal aansluiten bij het toekomstige Europese
derdelandenbeleid. Er wordt dus vanuit gegaan dat er weinig verschillen zullen zijn. Vanaf het moment waarop alleen
het Europese derdelandenbeleid van toepassing is, moet
uiteraard volledig aan de betreffende voorwaarden worden
voldaan om de vergunning te behouden.
De leden van de SP-fractie vragen hoe het toezicht door
ESMA er uit gaat zien als het gaat om beheerders uit derde
landen. Deze leden vragen of ESMA ook eigenhandig vergunningen kan uitgeven en of ESMA zelf kan ingrijpen
wanneer een niet-Europese beheerder zonder vergunning
op de Europese markt actief is. Daarnaast vragen zij of
ESMA kan besluiten dat een vergunning ten onrechte is
verleend en hoe ESMA toeziet op het toezicht in het land
van herkomst.
De vergunningverlening aan niet-Europese beheerders gebeurt door de toezichthouder in de referentielidstaat. ESMA
is niet de vergunningverlenende autoriteit en kan ook niet
zelf ingrijpen als een niet-Europese beheerder zonder vergunning op de Europese markt actief is, maar zorgt wel
voor een goede samenwerking tussen de verschillende
toezichthouders. In dat kader heeft ESMA het mandaat om
namens de nationale toezichthouders samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met toezichthouders in derdelanden.
In deze samenwerkingsovereenkomsten wordt onder meer
bepaald hoe informatie-uitwisseling plaatsvindt en hoe
wordt samengewerkt in het kader van handhaving.
De leden van de SP-fractie vragen op welke wijze het derdelandenbeleid in de richtlijn voorziet in de situatie dat een
instelling uit een derde land in dat land onderworpen is aan
een regel die qua strekking en doel gelijkwaardig is aan
een regel uit de richtlijn.
Alleen als naleving van een bepaling van de richtlijn onverenigbaar is met de naleving van wetgeving die in het land
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van herkomst geldt voor de niet-Europesebeheerder kan
deze beheerder in zeer uitzonderlijke omstandigheden
worden vrijgesteld van naleving van de betreffende bepaling van de richtlijn. Hij zal dan wel moeten aantonen dat
het onmogelijk is beide bepalingen na te leven, bovendien
dient de regelgeving uit het land van herkomst van de beheerder te voorzien in een vergelijkbare regel die hetzelfde
doel heeft als de betreffende regel in de richtlijn en beleggers hetzelfde beschermingsniveau beidt als de betreffende regel in de richtlijn. Ook dient de beheerder die gelijkwaardige regel daadwerkelijk na te leven. Deze voorwaarden worden geïmplementeerd in artikel 2:67b, negende lid,
van de Wet op het financieel toezicht (Wft). ESMA zal
technische normen vaststellen om te bepalen of een regel
uit het land van herkomst van een niet-Europese beheerder
gelijkwaardig is.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
6. Fiscale aspecten
Voorgesteld wordt om een lid toe te voegen aan artikel 4
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen om een oplossing te bieden voor de dubbele fiscale vestigingsplaats
die zou kunnen ontstaan als gevolg van de mogelijkheden
die de richtlijn de vermogensbeheerders van beleggingsinstellingen biedt. Het doel is om het vermogensbeheer van
buitenlandse alternatieve beleggingsinstellingen vanuit Nederland te faciliteren. De voorgestelde bepaling is in lijn met
de bepaling die van toepassing is op instellingen voor collectieve belegging in effecten. De wijzigingen in de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 betreffen technische aanpassingen in verband met de gewijzigde terminologie in de
Wet op het financieel toezicht.
7. Effecten bedrijfsleven; administratieve lasten en nalevingskosten
In deze paragraaf worden de administratieve lasten en de
nalevingskosten voor het bedrijfsleven weergegeven als
gevolg van dit wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van
de richtlijn. Voor de berekening van de gevolgen voor het
bedrijfsleven is aangesloten bij de handleiding Meten is weten II voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven,
in dit geval de beleggingsinstellingen en hun beheerders,
om te voldoen aan de informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat hierbij alleen om informatieverplichtingen aan de overheid. Informatieverplichtingen aan derden zoals beleggers worden
bij de toetsing van regeldruk beschouwd als inhoudelijke
nalevingskosten.
Nalevingskosten zijn de directe kosten die samenhangen
met de naleving van de inhoudelijke verplichtingen. Aan dit
wetsvoorstel zijn er geen administratieve lasten en nalevingskosten verbonden voor burgers, alleen voor het bedrijfsleven. Bij deze implementatie is ook rekening gehouden met het integraal afwegings kader en de bedrijfseffectentoets.
Hieronder wordt een inschatting van de administratieve lasten en de nalevingskosten gegeven. Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het hier om een voorlopige schatting
gaat, omdat momenteel de onderhandelingen op Europees
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niveau over de lagere regelgeving ter invulling van normen
in de richtlijn nog gaande zijn. De regelgeving die hier uit
volgt is van invloed op de totale hoeveelheid werk die de
toezichthouders moeten verrichten en de verdere invulling
van de normen die nu op wetniveau aan beheerders van
beleggingsinstellingen zijn opgelegd. Dat heeft zijn weerslag op enerzijds de toezichtkosten en anderzijds de effecten voor het bedrijfsleven. In de onderstaande inschattingen is zoveel mogelijk gepoogd deze factor mee te nemen,
de administratieve lasten, nalevingskosten en toezichtkosten kunnen dus afhankelijk van de uitkomst van de Europese onderhandelingen over de lagere regelgeving hoger of
lager uitpakken.
Uit de consultatie blijkt dat de markt het nog lastig vindt aan
te geven wat de toename van administratieve lasten bedraagt. Omdat beleggingsinstellingen die uitsluitend aan
professionele beleggers aanbieden met de implementatie
van de richtlijn ook onder toezicht komen, wordt het spectrum van de verschillende soorten onder toezicht staande
beheerders, zoals hedgefondsen en private equity fondsen,
breder.
Daarnaast wisselt het per instelling of er interne of juist externe ondersteuning wordt ingeschakeld om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met de wettelijke normen, wat van invloed is op de hoogte van de kosten.
Hierdoor kunnen de gemiddelde geschatte administratieve
lasten en nalevingskosten afwijken van de kosten en lasten
die drukken op een individuele beheerder. Tot slot hangen
de effecten voor het bedrijfsleven en toezichtkosten hangen
direct samen met de bewegingen in de markt: hoe meer
beleggingsinstellingen, hoe hoger de toezichtkosten en effecten voor het bedrijfsleven en omgekeerd.
Uitgangspunt bij de implementatie van deze richtlijn is om
de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.
Voor aanbieders aan professionele beleggers laat de richtlijn geen ruimte om af te wijken omdat het hier maximumharmonisatie betreft. In die zin is er (op een beperkt aantal
keuzemogelijkheden voor lidstaten na) weinig ruimte voor
alternatieven.
Voor aanbieders aan retail beleggers is in de Wft de mogelijkheid gecreëerd om nadere regels te stellen met het oog
op het handhaven van het huidige niveau van consumentenbescherming. Met het oog op beperking van de administratieve lasten en mede aan de hand van de consultatiereacties is er voor gekozen om, waar mogelijk en verantwoord vanuit prudentieel en gedragsmatig oogpunt, gebruik
te maken van de ruimte die de richtlijn biedt om kleinere retailfondsen onder de lichtere regeling te laten vallen. De
lichtere regeling is op zichzelf al bedoeld om de administratieve lasten en nalevingskosten te beperken. Verderop in
de toelichting is uitgewerkt wat de lichtere regeling inhoudt.
Naar schatting zal meer dan de helft van de beheerders die
onder de reikwijdte van de richtlijn zullen vallen gebruik
kunnen maken van de lichtere regeling.
De verwachting is dat met de implementatie van de richtlijn
240 beheerders van beleggingsinstellingen onder toezicht
komen te staan die nu nog niet onder toezicht staan, waarvan naar verwachting 185 onder het verlicht regime vallen.
Van de huidige groep van ongeveer 120 beheerders met
een vergunning zullen ongeveer 100 onder het beleggingsinstellingenregime op grond van de richtlijn vallen. De an-
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dere 20 beheerders zullen naar verwachtingalleen icbe’s
beheren waarop dit wetsvoorstel niet van toepassing is.
Deze groep maakt nu ongeveer 10% van alle onder toezicht staande beheerders uit maar de verwachting is dat
een klein deel van de onder toezichtstaande beheerders
met de invoering van deze richtlijn zal overstappen naar het
regime voor icbe’s. Een overstap kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor beheerders die aan retail aanbieden maar
nu nog aan beperkte eisen hoeven te voldoen omdat ze
onder het nationaal regime vallen. Als deze beheerders
straks aan uitgebreidere eisen dienen te voldoen, kan het
voor hen interessant zijn om naar het icbe regime over te
stappen. Ze moeten dan weliswaar ook aan uitgebreidere
eisen voldoen maar krijgen daarbij wel een «paspoort»
waarmee ze grensoverschrijdend kunnen aanbieden (het
paspoort uit deze richtlijn geldt niet voor aanbieden aan retail beleggers).
De implementatie van de richtlijn zal initiële lasten en effecten voor het bedrijfsleven met zich mee brengen. Het gaat
hierbij om de kosten die samenhangen met de vergunningaanvraag of de registratie in het kader van de lichtere regeling, en om de kosten die gepaard gaan met de aanpassing
van de bedrijfsvoering opdat de normen van deze richtlijn
worden nageleefd. De verwachting is dat deze kosten voor
beheerders die onder het huidige «nationaal regime» vallen
ongeveer de helft lager uitvallen ten opzichte van de kosten
voor beheerders die nu nog niet onder toezicht staan, omdat deze eerste groep deels kan voortborduren op een bestaande bedrijfsvoering die deels ingericht is naar wettelijke
normen.
Initiële effecten bedrijfsleven
Een ruwe voorlopige inschatting van de totale kosten die
gepaard gaan met een volledige vergunningsaanvraag is €
25 000 voor een beheerder die nu nog niet onder toezicht
staat. Dit zijn de initiële administratieve lasten. De € 25 000
euro voor een beheerder die voor het eerst onder toezicht
komt is gebaseerd op ruim € 5 000 voor de aanvraag zelf
en de kosten voor de toetsing van dagelijks beleidsbepaler
(ook ruim € 5 000) die de toezichthouder doorberekent aan
de aanvrager, en daarnaast € 15 000 voor de juridische
advisering bij de aanvraag.
Met het oog op het inperken van de administratieve lasten
wordt in artikel IV geregeld dat bestaande vergunninghoudende beheerders in principe na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel geen nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. Het gaat daarbij een beheerder die voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel een vergunning heeft voor het
beheren van een beleggingsinstelling die op 22 juli 2014
nog steeds deze activiteit uitoefent. De vergunning van deze beheerder wordt van rechtswege omgezet in een vergunning zoals die geldt na implementatie van de richtlijn.
De beheerder hoeft hier dus geen kosten voor te maken.
Een beheerder die al voor 22 juli 2014 een vergunning als
bedoeld in de richtlijn wil, bijvoorbeeld om gebruik te maken
van het Europees paspoort, kan deze nog steeds voor 22
juli 2014 aanvragen. Naar verwachting zijn de kosten van
een dergelijke vergunningaanvraag € 10 000, omdat een
beheerder die al onder toezicht staat lagere advieskosten
zal hebben omdat deze al ervaring heeft met de aanvraag
en al normen heeft voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zal
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in veel gevallen geen nieuwe toetsing van de dagelijkse beleidsbepaler nodig zijn. Naar verwachting wil 20 % van de
bestaande beheerders die onder het nieuwe regime zullen
vallen voor 22 juli 2014 een vergunning aanvragen, dat betekent 20 beheerders.
Naar verwachting zijn de kosten die gepaard gaan met de
lichtere regeling (die zoals aangegeven op ongeveer de
helft van de beheerders van toepassing zal zijn) naar
schatting 1/5 van de kosten van een volledige vergunningaanvraag: de beheerder hoeft slechts te notificeren en
heeft daarnaast enkele doorlopende verplichtingen.
De initiële administratieve lasten bedragen naar verwachting:
registratie € 10 000
per vergunningaanvraag bestaande beheerders
€ 25 000 per nieuwe
vergunningaanvraag
€ 5 000 per registratie

20 bestaande beheerders die voor 22 juli
2014 een vergunning
aanvragen
55 nieuwe beheerders
met volledige vergunning
185 nieuwe beheerders onder verlichte
regeling
Afgerond geschat totaal

€ 20 000

€ 1 375 000
€ 925 000
€ 2 500 000

De inschatting van de kosten voor de inrichting respectievelijk de aanpassing van de bedrijfsvoering is € 100 000
voor een beheerder die nu nog niet onder toezicht staat en
€ 50 000 voor een beheerder die al onder toezicht staat. Dit
zijn de initiële nalevingskosten. Overigens wordt naar aanleiding van de consultatie opgemerkt dat bij de eenmalige
aanpassingskosten van de bedrijfsvoering geen rekening is gehouden met kosten voor aanpassing van het prospectus.
Die zijn er namelijk alleen wanneer er (nieuwe) effecten
worden uitgegeven, dus dat verandert niet met de komst
van de richtlijn, bij een vergunningsaanvraag is er ten slotte
niet altijd sprake van een nieuwe uitgifte of aanbieding van
effecten. De lagere kosten van de lichtere regeling zijn in
het gemiddelde meegenomen.
De initiële nalevingskosten bedragen naar verwachting:
€ 50 000
€ 100 000
€ 5 000

100 bestaande beheerders
55 nieuwe beheerders
185 beheerders onder
verlichte regeling
Afgerond geschat totaal

€ 5 000 000
€ 5 500 000
€ 925 000
€ 11 500 000

De verwachte totale eenmalige effecten voor het bedrijfsleven komen hiermee op € 11,5 miljoen initiële nalevingskosten + € 2,5 miljoen initiële administratieve lasten = € 14 miljoen.
Structurele effecten bedrijfsleven
Structureel zullen zowel de beheerders die nu onder vergunningplicht gaan vallen als de beheerders die al een vergunning hebben aan verschillende eisen moeten voldoen
ingevolge de richtlijn. Dit zal leiden tot hogere nalevingskosten en administratieve lasten. Daarbij geldt wel dat een
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groot deel van de geregelde onderwerpen in de praktijk al
onderdeel vormen van de bestaande bedrijfsvoering van
beleggingsinstellingen.
Een beheerder moet onder andere voldoen aan kapitaalvereisten en eisen naleven op het gebied van beloningsbeleid, risicobeheer, liquiditeitsbeheer, waardering van de activa en de bewaarder. De beheerder moet maatregelen treffen ter voorkoming van belangenconflicten en er gelden
verplichtingen over de informatievoorziening aan beleggers. Daarnaast worden er, indien van toepassing, eisen
gesteld aan delegatie van taken, eisen gesteld rond hefboomfinanciering, eisen aan beheerders die zeggenschap
en controle in niet-beursgenoteerde vennootschappen verwerven en eisen voor beheerders die gebruik willen maken
van het Europees paspoort voor aanbieders aan professionele beleggers. Door deze eisen maakt het bedrijfsleven
kosten om de bedrijfsvoering aan te passen en om te monitoren of de eisen worden nageleefd. Dit kan zowel intern
(bijvoorbeeld door een compliance-officer) als extern (bijvoorbeeld door inhuur van diensten) worden gerealiseerd.
Deze kosten zijn echter grotendeels bedrijfseigen en maken grotendeels deel uit van de kosten van de normale bedrijfsvoering – zelfs als instellingen niet onder toezicht
staan zullen zij in de praktijk al maatregelen treffen ter
voorkoming van belangenconflicten, een beloningsbeleid
hebben vastgesteld en verstrekken zij al informatie aan beleggers. De daadwerkelijke toename van de effecten voor
het bedrijfsleven kan pas worden geschat als in de regelgeving precies wordt vastgelegd hoe een beleggingsinstelling aan deze eisen moet voldoen. Dit kan pas als de Europese Commissie de nadere regels op de genoemde gebieden heeft vastgesteld. Ten tijde van de indiening van dit
wetsvoorstel liggen deze regels nog niet vast. Wel is de
verwachting dat de nieuwe regels tot een toename aan nalevingskosten zullen leiden.
Naast nalevingskosten hebben beheerders ook te maken
met administratieve lasten. Het gaat hier met name om de
rapportverplichtingen naar de toezichthouders die voortvloeien uit artikel 24 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Ook hierbij geldt dat hier door
de Europese Commissie nadere regels worden gesteld,
daar hangt de daadwerkelijke toename van de administratieve lasten vanaf die samenhangt met de richtlijn en de
daaruit voortvloeiende nadere regels. Deze toename zal
echter beperkt zijn omdat de informatie die gerapporteerd
zal worden door de beleggingsinstelling bij haar zelf al bekend is indien zij de eisen uit de richtlijn naleeft, en omdat
instellingen die nu al onder toezicht staan ook al informatie
verstrekken aan de toezichthouder.
Naast de rapportageverplichtingen aan de toezichthouder
valt ook het jaarverslag technisch gesproken niet alleen
onder de nalevingskosten maar ook onder de noemer administratieve lasten. Ook hierbij geldt dat de Europese
Commissie nog nadere regels vaststelt die van invloed zijn
op de administratieve lasten. Dit zal met name een toename van de administratieve lasten betekenen voor de instellingen die momenteel niet onder toezicht staan, bestaande
instellingen hebben ten slotte al rapportageverplichtingen.
Tot slot volgen er administratieve lasten uit de verplichting
tot het melden van een belang in niet-beursgenoteerde ondernemingen.
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Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen een reactie op het feit
dat de administratieve lasten en nalevingskosten toenemen
na implementatie van de richtlijn. In dit kader vragen zij
aandacht voor een studie van de Britse vereniging voor
participatiemaatschappijen (BVCA) waarin vooral wordt ingegaan op de kosten van regelgeving, zoals Solvency II.
Ook zijn de leden van de VVD-fractie bezorgd dat een toename van de kosten zal leiden tot een verslechtering van
het investeringsklimaat van Nederland.
Het adresseren van de risico’s die beleggingsinstellingen
voor beleggers en markten in Europa kunnen opleveren, is
een belangrijk doel van de richtlijn. Daartoe introduceert de
richtlijn een dekkend stelsel van toezicht. Dit brengt met
zich mee dat er op Europees niveau meer beleggingsinstellingen onder toezicht komen te staan. Een toename van de
totale administratieve lasten is daardoor onvermijdelijk.
Daarbij lijkt het lastig een parallel te trekken met Solvency
II, omdat dit een andere richtlijn met andere regels voor
een andere sector betreft. De toename van administratieve
lasten zou tot een verandering van het investeringsklimaat
in Europa kunnen leiden, maar leidt niet tot een verslechtering of belemmering van het investeringsklimaat in Nederland ten opzichte van andere lidstaten.
Uitgangspunt bij de implementatie van deze richtlijn is om
de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.
Daarom gebruikt Nederland de mogelijkheid die de richtlijn
geeft om een lichtere regeling toe te passen. Deze lichtere
regeling is bedoeld om administratieve lasten en nalevingskosten in te perken, uiteraard voor zover dit vanuit prudentieel en gedragsmatig oogpunt mogelijk en verantwoord is.
Daarnaast hoeven bijvoorbeeld bestaande vergunninghoudende beheerders in principe na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel geen nieuwe vergunning aan te vragen en
hoeven zij hier dus geen extra kosten voor te maken. Voor
beheerders die aan professionele beleggers aanbieden is
de richtlijn maximumharmonisatie dus zijn er geen alternatieven bij de implementatie. Wel kan voor deze beheerder
het Europees paspoort voordelen opleveren omdat de beheerder daardoor met één vergunning grensoverschrijdend
kan aanbieden.
Kamerstuk 33.235, nr. 3
8. Toezichtkosten
De implementatie van deze richtlijn zal extra kosten met
zich meebrengen voor de toezichthouders om adequaat
toezicht op grond van de nieuwe eisen te kunnen houden.
Uitgangspunt voor de inschatting van de toezichtkosten
naar aanleiding van dit wetsvoorstel is de huidige situatie.
Op dit moment besteedt de AFM, die nu het grootste deel
van het toezicht op beleggingsinstellingen voor haar rekening neemt, in totaal aan dit toezicht 25 000 uur aan 120
bestaande beheerders (waaronder beheerders die ook icbe’s beheren). Dit zijn gemiddeld 208 directe toezichturen
per beheerder. Een vergunningaanvraag van een beheerder kost momenteel € 5300.
Initiële toezichtkosten In de periode van medio 2011 (bekendmaking van de richtlijn) tot medio 2013 (inwerkingtreding van de richtlijn) worden er door de toezichthouders initiële toezichtkosten gemaakt. De ene component daarvan
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bestaat uit voorbereidingskosten (zoals de betrokkenheid
van de toezichthouder bij de voorbereiding van wet- en regelgeving, inrichting van nieuwe bedrijfsprocessen, strategiebepaling, opleiden personeel).
Deze component bedraagt 4 fte bij AFM en 2 fte bij DNB.
Deze kosten bedragen daarmee 6 fte * ongeveer € 220 000
per fte (gemiddelde kosten per fte bij AFM € 210 000 en bij
DNB € 240 000) * 2 jaar = ongeveer € 2,5 miljoen.
De andere initiële component bestaat uit de kosten voor het
verwerken van de eerste vergunningsaanvragen door de
huidige onder toezicht staande instellingen en de instellingen die voor het eerst onder de toezicht komen te staan.
Overigens loopt deze periode verder door na medio 2013
vanwege het feit dat er een overgangsregime geldt voor
bestaande, al dan niet vrijgestelde, beheerders. Deze bestaande beheerder kunnen binnen een jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een vergunning aanvragen.
De verwachting is dat er van de beheerders die onder de
reikwijdte van de richtlijn vallen 185 beheerders onder de
lichtere regeling vallen en 75 beheerders een volledige
vergunning aanvragen. Kosten voor de initiële vergunningverlening bedragen daarmee (75 volledige vergunningen *
€ 5000 = ) € 375 000 + (185 registraties * € 1500 =) € 277
000 = ongeveer € 0,6 miljoen.
Hier komt nog ongeveer € 0,4 miljoen bij aan kosten voor
de toezichthouders omdat zij in de initiële periode door de
nieuwe regelgeving te maken krijgen met nieuwe interpretatievraagstukken en daarnaast extra dienen te handhaven
zodat iedereen die onder toezicht valt ook een registratie
doet of vergunning aanvraagt.
De totale initiële toezichtkosten, bestaande uit de eerste
vergunningverleningen en de voorbereidingskosten, bedragen daarmee ongeveer € 3,5 miljoen.
Structurele toezichtkosten De schatting van de toezichtkosten na de initiële periode is gebaseerd op het hele scala
aan relevante taken voor het toezicht. Het gaat hier met
name om het doorlopende toezicht om na te gaan of instellingen nog steeds aan de normen onder dit wetsvoorstel
voldoen, bijvoorbeeld door het beoordelen en registreren
van informatie, zoals het jaarverslag en beleggersinformatie, die op grond van transparantievoorschriften verstrekt
wordt. Daarnaast zullen er naar verwachting na de initiële
periode nieuwe beheerders in de markt blijven komen
waarvan de vergunningaanvragen of registraties verwerkt
dient te worden. Ook zijn er de additionele taken die de
toezichthouders moeten uitvoeren om deze kerntaken te
vervullen, zoals afstemming met ESMA en samenwerking
met andere toezichthouders binnen en buiten Europa in het
kader van het derdelandenbeleid.
De AFM verwacht aan het doorlopend toezicht jaarlijks 28
fte te besteden, dit was gemiddeld 18 fte dus dit houdt een
toename van 10 fte in. De toename van toezichtkosten bij
AFM hangt direct samen met het feit dat de populatie onder
toezichtstaande beheerders naar verwachting groeit.
Naast meer instellingen komt ook een ander type instellingen onder toezicht. Het gaat hier onder andere om aanbieders aan professionele partijen die complexere structuren
kunnen hebben. Daarnaast komen er nieuwe terreinen van
beleggen onder toezicht (bijvoorbeeld private equity). Verder zal het paspoort een toename in de informatiestromen
van en naar toezichthouders in andere lidstaten betekenen.
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Ook bevat de richtlijn meer rapportageverplichtingen richting ESMA.
DNB verwacht 13 fte aan het toezicht op beleggingsinstellingen te besteden na implementatie, dit was gemiddeld 4
fte dus dit houdt een toename van 9 fte in. De toename van
toezichtkosten bij DNB ontstaat onder andere door haar
nieuwe toezichtstaken op het terrein van hefboomfinanciering en risicomanagement, het aanmaken en beoordelen
van nieuwe rapportages en prudentiële aspecten van het
derdelandenbeleid. Daarbij speelt het type instellingen dat
onder toezicht komt ook mee, het gaat hier onder andere
om aanbieders aan professionele partijen die complexere
structuren kunnen bezitten. Daarbij zullen er meer toezichttaken op het niveau van de fondsen zelf volgen op het gebied van onder meer de hefboomfinanciering, op het moment zijn er ongeveer 2500 fondsen. Mede naar aanleiding
van de hierboven genoemde veranderingen zal DNB het
huidige toezicht intensiveren.
De totale toezichtkosten bedragen daarmee 41 fte * € 220
000 per fte (gemiddelde fte bij DNB en AFM) = ongeveer €
9 miljoen per jaar. Dit is een nettotoename van ongeveer €
4 miljoen (momenteel zijn de toezichtkosten op beleggingsinstellingen door DNB en AFM ongeveer € 5 miljoen).
Na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht (Kamerstuk 33 057) zullen de extra kosten van het
doorlopend toezicht worden doorberekend aan de sector.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen in het licht van de extra taken voor ESMA waarom de toezichtkosten voor DNB
en AFM met € 9 miljoen stijgen en hoe deze kosten worden
betaald. Ook vragen de leden van deze fractie naar de verhouding van de geplande uitgaven met de toezichtkosten in
andere landen.
In het door de leden van de CDA-fractie genoemde bedrag
van € 9 miljoen zijn ook de kosten opgenomen die de AFM
en DNB nu al maken voor het reeds langer bestaande toezicht op beleggingsinstellingen. Geabstraheerd van die
kosten zullen de structurele kosten naar aanleiding van het
wetsvoorstel met ongeveer € 4 miljoen toenemen. Deze
toename hangt samen met twee factoren. Enerzijds valt er
naar verwachting een groter aantal beleggingsinstellingen
onder de reikwijdte van de richtlijn dan dat er momenteel
onder toezicht staat. Anderzijds krijgt DNB door de richtlijn
meer toezichtstaken op prudentieel gebied. Beide factoren
zijn een rechtstreeks gevolg van het doel van de richtlijn,
namelijk het adresseren van de (systeem)risico’s die beleggingsinstellingen voor beleggers en markten en het financieel systeem direct of indirect kunnen opleveren. Los
hiervan krijgt ESMA extra taken, onder andere om de samenhang in toezicht op Europees niveau te verbeteren. De
taken van ESMA komen niet in de plaats van de taken van
nationale toezichthouders.
Voor de financiering van hun kosten kunnen de toezichthouders terugvallen op twee bronnen, te weten de onder
toezicht staande instellingen en de Staat. Dit is nader uitgewerkt in de op 1 januari 2013 in werking tredende Wet
bekostiging financieel toezicht (Wbft). De hoogte van de
overheidsbijdrage fluctueert vanaf dat moment niet langer
mee met de hoogte van de kosten die de toezichthouders
daadwerkelijk maken. Bijgevolg leidt de hier bedoelde kos-
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tenstijging tot hogere heffingen voor onder toezicht staande
instellingen. Bijlage II van de Wbft, waarin de procentuele
aandelen van de toezichtcategorieën in de financiering van
de toezichthouder zijn vastgelegd, dient hierop aangepast
te worden. Zoals in de artikelsgewijze toelichting bij de Wbft
is aangegeven, zal een aanpassing van de percentages
steeds per de aanvang van een jaar worden doorgevoerd.
Het voorstel tot wijziging van bijlage II van de Wbft zal via
de Wijzigingswet financiële markten 2014 worden ingediend. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de factoren die in Nederland tot hogere toezichtkosten leiden, niet
in andere landen spelen.
9. Bespreking reacties consultatieversie
Van 19 augustus tot 20 september 2011 is het conceptwetsvoorstel
ter
consultatie
aangeboden
op
www.internetconsultatie.nl. Op de consultatie is door verschillende partijen gereageerd. Er zijn reacties ontvangen
van: AFM, DNB, Dufas (Dutch fund and asset management
association), IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers
in Vastgoed, Nederland), Loyens & Loeff N.V., de Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van
beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen,
de Pensioenfederatie, Simmons & Simmons, de NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen), De
Brauw BlackstoneWestbroek, Van de Kamp & co, Eumedion (corporate governance forum), Holland Financial
Centre en Fastnet.
Door meerdere partijen is met betrekking tot een groot aantal onderdelen van de richtlijn aandacht gevraagd voor de
uitwerking in lagere regelgeving. Deels is die uitwerking
nog afhankelijk van nadere regels die met name door de
Europese Commissie, naar aanleiding van het ESMAadvies, zullen worden opgesteld. Er wordt naar gestreefd
om zo spoedig mogelijk helderheid te geven over de (implementatie van) deze nadere regelgeving. Een deel van
de richtlijn wordt evenals genoemde nadere regelgeving
geïmplementeerd op het niveau van algemene maatregel
van bestuur of ministeriële regeling. Voor wat betreft deze
lagere regelgeving wordt eveneens gestreefd naar het bieden van zo spoedig mogelijke duidelijkheid.
In de consultatiereacties is uitgebreid aandacht gevraagd
voor de positie van (beheerders van) beleggingsinstellingen
die op dit moment nog gebruik kunnen maken van een vrijstelling op grond van de Wft. Bij een deel van de thans vrijgestelde (beheerders van) beleggingsinstellingen kunnen
de extra lasten die ontstaan door het toezicht en de bijbehorende verplichtingen disproportioneel zijn ten opzichte
van de voordelen die behaald worden door het toezicht.
Daarbij wordt dan ten eerste gedacht aan beleggingsclubs,
maar ook aan bijvoorbeeld start-ups. Voor zover deze partijen alleen aanbieden aan professionele beleggers biedt de
lichtere regeling in de richtlijn een oplossing. Naar aanleiding van de consultatiereacties is ervoor gekozen om de
lichtere regeling, onder voorwaarden, ook toe te passen
wanneer wordt aangeboden aan niet-professionele beleggers (retail). Vanuit het oogpunt van beleggersbescherming
is ervoor gekozen om de lichtere regeling niet op alle beheerders die aanbieden aan retail beleggers toe te passen.
Voor de toegang tot de lichtere regeling worden daarom
niet alleen de grenzen uit de lichtere regeling gehanteerd
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(portefeuille minder dan € 100 miljoen of € 500 miljoen,
zonder hefboomfinanciering), maar wordt voor aanbieden
aan retail ook geëist dat niet wordt aangeboden aan meer
dan 150 personen of de waarde van de deelnemingsrechten boven € 100 000 ligt. Deze additionele grenzen zijn ontleend aan de huidige vrijstellingen.
Verschil met de huidige situatie is dat geen sprake meer is
van een vrijstelling, maar er een lichtere regeling op deze
beheerders van toepassing is op grond waarvan bepaalde
meldingen moeten worden gedaan en informatie aan toezichthouders moet worden verstrekt. Deze maatregelen zijn
zo vormgegeven, dat waar mogelijk de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl anderzijds er
wel voldoende beleggersbescherming is.
Verder is in de consultatiereacties veel aandacht besteed
aan de mogelijkheid voor de lidstaten om tijdelijk een nationaal derde landenbeleid te handhaven. In de consultatieversie was ervoor gekozen om het aangewezen statenbeleid te handhaven zolang de lidstaten een nationaal derdelandenbeleid kunnen houden. Vele consultatiereacties wezen er terecht op dat de lidstaten vrij zijn in de behandeling
van aanbieders uit derde landen (als zij een bepaald minimum aan voorwaarden hanteren) totdat het Europese derdelandenbeleid volledig verplicht is en deze partijen uit
derde landen dus ook gebruik kunnen maken van de paspoort.
Het is daarom mogelijk om tot dat moment ook de huidige
vrijstellingen te handhaven (waarbij als voorwaarden de
minimumeisen uit de richtlijn worden toegevoegd). Met name voor Nederlandse institutionele beleggers is het belangrijk dat zij gebruik kunnen blijven maken van de diensten
van beheerders van beleggingsinstellingen uit derde landen.
Daarom wordt binnen het nationale derde landenbeleid de
vrijstelling voor aanbieden aan alleen gekwalificeerde beleggers gehandhaafd (aangevuld met de minimumvoorwaarden).
Meerdere partijen hebben met het oog op een level playing
field gewezen op het belang van een gelijkluidend standpunt van de lidstaten over de toepasselijkheid van de richtlijn op beursgenoteerde vastgoedinstellingen en pensioenpoolingstructuren. Het belang van een level playing field op
deze punten wordt onderschreven. Aan de Europese
Commissie is de vraag voorgelegd of beursgenoteerde
vastgoedinstellingen onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. Door ESMA zal mede op verzoek van de Europese
Commissie advies worden uitgebracht over de precieze
uitwerking van begrippen in de richtlijn. De Europese ontwikkelingen op dit punt zullen nauwlettend worden gevolgd.
Met betrekking tot de verschillende poolingstructuren die in
de praktijk voorkomen, is niet op voorhand te bepalen of
sprake is van een beleggingsinstelling. In het algemeen
deel is hier nadere toelichting over opgenomen.
Een enkele partij heeft gevraagd naar de vrijstelling uit artikel 3, eerste lid, van de richtlijn (de zogenoemde intragroep vrijstelling). Naar aanleiding van deze vraag is verduidelijkt dat de vrijstelling niet van toepassing is op een
beheerder die een beleggingsinstelling beheert waarin
wordt belegd door een beleggingsinstelling binnen de
groep of voor zover in de beleggingsinstelling wordt belegd
door een belegger van buiten de groep.
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Verschillende partijen hebben opmerkingen gemaakt over
verslaglegging en liquiditeitsmanagement bij vastgoedfondsen. Bij de implementatie van regels op besluitniveau zal
zoveel rekening worden gehouden met deze punten. Opgemerkt dient echter te worden dat de invulling grotendeels
nog afhankelijk is van de uitvoeringsmaatregelen die vastgesteld zullen worden door de Europese Commissie.
Ten aanzien van vastgoedbeleggingsinstellingen is de
vraag opgekomen of het beheer van het vastgoed zelf – het
zogenaamde property management – eveneens tot de taken van een beheerder moeten worden gerekend. Bij de
taken van de beheerder in bijlage 1 van de richtlijn is in de
Nederlandse vertaling van de richtlijn opgenomen «beheer
van vastgoed». De Engelse tekst spreekt over «real estate
administration services». Hieronder wordt bijvoorbeeld niet
verstaan het dagelijks onderhoud van het vastgoed. Dergelijke onderhoudstaken kan de beheerder zelf verrichten of
uitbesteden zonder toepassing van de regels in de Wft.
Ook «real estate administration services» kan de beheerder zelf verrichten of uitbesteden. Als de beheerder kiest
voor uitbesteden zijn regels ingevolge artikel 20 van de
richtlijn van toepassing.
Een groot aantal partijen heeft aandacht gevraagd voor aspecten aangaande de bewaarder. Voor bewaarders van
beleggingsfondsen geldt na de implementatie niet langer
de eis dat de bewaarder juridisch eigenaar moet zijn van
het fondsvermogen. In de consultatie is door verschillende
partijen gevraagd of deze eis ook bij fondsen voor collectieve belegging in effecten kan vervallen. Aangezien er voldoende waarborgen blijven om de belangen van onder andere de deelnemers te beschermen, is ervoor gekozen deze eis ook voor fondsen voor collectieve belegging in effecten te laten vervallen. Verder is aandacht gevraagd voor de
mogelijkheid om voor bepaalde specifieke categorieën beleggingsinstellingen (kortgezegd vastgoedinstellingen en
private equity instellingen onder bepaalde voorwaarden)
een alternatieve bewaarder aan te stellen.
Deze mogelijkheid zal worden vormgegeven in het Bgfo.
Voorafgaand aan het opstellen van deze algemene maatregel van bestuur zal gesproken worden met partijen die
mogelijk deze bewaarders rol kunnen vervullen.
Een aantal partijen heeft aangegeven dat de bepalingen
met betrekking tot «assetstripping» uitgebreider in de wet
opgenomen zouden moeten worden. In de consultatieversie werd aangekondigd dat deze bepaling uit de richtlijn
grotendeels bij algemene maatregel van bestuur zou worden uitgewerkt. Naar aanleiding van de opmerkingen in de
consultatie is echter de wettelijke bepaling uitgebreid.
Verschillende partijen hebben aandacht gevraagd voor de
termijn waarbinnen de jaarrekening en het jaarverslag moeten worden verstrekt. De richtlijn stelt de termijn van zes
maanden maar geeft lidstaten de keuze om een kortere
termijn te hanteren Bij icbe’s wordt een termijn van vier
maanden gehanteerd. In de consultatieversie van dit wetsvoorstel was ook een termijn van vier maanden opgenomen. Dit blijkt echter problematisch te zijn voor een beduidend deel van markt. Daarom is ervoor gekozen om in dit
wetsvoorstel een termijn van zes maanden te hanteren. Uiteraard kan de jaarrekening en het jaarverslag ook eerder
worden verstrekt.
In een aantal reacties is aandacht gevraagd voor de sa-
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menhang tussen eisen met betrekking tot beheerders van
beleggingsinstellingen en de eisten met betrekking tot beheerders van icbe’s. Het wetsvoorstel is naar aanleiding
van deze opmerkingen op enkele punten aangepast. Zo is
de verplichting om staten te verstrekken ook voor beheerders van icbe’s opgenomen (artikel 3:72). Verder zijn opmerkingen gemaakt over artikel 2:67a, tweede lid, van de
Wft. Beheerders mogen naast het beheren van beleggingsinstellingen ook bepaalde beleggingsdiensten verlenen. Er
is op gewezen dat beheerders op grond van de richtlijn wel
aan bepaalde eisen uit de richtlijn markten voor financiële
instrumenten (Mifid) moet voldoen. Wanneer beheerders
deze beleggingsdiensten verrichten zijn zij een beleggingsonderneming en moeten zij uit dien hoofde voldoen aan de
eisen die aan beleggingsondernemingen zijn gesteld in het
kader van het doorlopend toezicht en dus ook aan de eisen
die in deel 4 die voortvloeien uit de Mifid.
Ook zijn opmerkingen gemaakt over het verdwijnen van de
verplichting voor beheerders om jaarlijks hun eigen jaarrekening te verstrekken aan de toezichthouders. Deze verplichting is bewust niet langer opgenomen voor beheerders
van beleggingsinstellingen omdat dit niet voorvloeit uit de
richtlijn. In plaats daarvan bieden staten de toezichthouder
de mogelijkheid om te toetsen of beheerders aan hun prudentiële verplichtingen voldoen.
Kamerstuk 33.235, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen een reactie op het advies van ESMA. Ook vragen deze leden wanneer de nadere regelgeving van de Commissie die gebaseerd zal worden op het advies van ESMA verwacht kan worden.
ESMA heeft op 16 november 2012 een advies aan de Europese Commissie uitgebracht over de verschillende onderwerpen waar de Europese Commissie nadere regels zal
stellen. Het advies van ESMA bevat gedegen voorstellen
voor de eer gedetailleerde normen die op grond van de delegatiebepalingen uit de AIFM-richtlijn worden ingevuld
door de Europese Commissie. Het advies omvat ongeveer
500 bladzijden met voorstellen en toelichting. Ter voorbereiding op het advies hebben uitgebreide consultaties
plaatsgevonden. De regering is van mening dat in het advies van ESMA een goede balans is gevonden tussen duidelijke en strenge regels voor deze sector waarbij proportionaliteit en de lasten voor toezichthouders en sector zoveel
mogelijk beperkt zijn gehouden. De Europese Commissie
zal naar verwachting deze zomer een voorstel voor een
verordening voorleggen aan het Europees Parlement en de
Raad. Deze voorgestelde verordening treedt in beginsel na
drie maanden in werking. Alleen als Parlement of Raad bezwaar maken, treedt de verordening niet in werking en
moet de Commissie een nieuw voorstel doen. De periode
waarin deze gedelegeerde verordening wordt voorgelegd
bedraagt drie maanden. Aangezien sprake is van een verordening zal deze directe werking hebben en is implementatie niet nodig.
De leden van de SP-fractie vragen waarom voor bewaarders na deze implementatie niet langer de eis geldt dat zij
juridisch eigenaar van het fondsvermogen moeten zijn. Deze leden vragen naar de waarborgen die worden geboden
en voor welke groepen, naast de deelnemers, deze waar-
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borgen van belang zijn.
De eis dat de bewaarder juridisch eigenaar van het fondsvermogen moet zijn, was een typisch Nederlandse eis. In
Nederland wordt namelijk veel met beleggingsinstellingen
in de vorm van een fonds (zonder rechtspersoonlijkheid)
gewerkt. Deze beleggingsinstellingen kunnen niet zelf juridisch eigenaar zijn van het fondsvermogen, daarom werd
de juridische eigendom veelal onder gebracht bij de bewaarder. De richtlijn die nu geïmplementeerd wordt, bevat
niet de eis dat de bewaarder juridisch eigenaar moet zijn
van het fondsvermogen. 315 Omdat de richtlijn maximumharmonisatie is, kan die eis dus ook niet meer nationaal
gesteld worden. Wel biedt de richtlijn andere waarborgen
om te zorgen dat het fondsvermogen zo veilig mogelijk is.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de taken en
verantwoordelijkheden van de bewaarder die zijn opgenomen in de richtlijn en het versterkte aansprakelijkheidsregime die gaat gelden voor de bewaarder na de implementatie. Dergelijke waarborgen zijn uiteraard vooral belangrijk
voor de deelnemers in de beleggingsinstelling aangezien zij
een direct financieel belang hebben. Ook andere betrokkenen bij de beleggingsinstelling hebben er echter belang bij
dat de bewaring van de activa afdoende wordt vormgegeven, zodat de activa veilig zijn en bij eventueel verlies verhaal van de schade mogelijk is. Uiteindelijk hebben de financiële markten ook belang bij goede waarborgen door de
regels voor de bewaarder.

315

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de richtlijn ook niet
verbiedt dat de bewaarder juridisch eigenaar van de activa is.
Bij kredietinstellingen of beleggingsondernemingen die als
bewaarder optreden is de verwachting dat zijn in ieder geval
zelf er niet voor zullen kiezen om ook eigenaar te worden van
de activa.
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Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I kamerstuk 33 575 nr. 3
MEMORIE VAN TOELICHTING
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van de richtlijn fico
I.316 De richtlijn fico I wijzigt allereerst de richtlijn financiële
conglomeraten.317 Die richtlijn verleent de toezichthouders
in de financiële sector bevoegdheden en instrumenten voor
de uitoefening van aanvullend toezicht op groepen die bestaan uit gereglementeerde entiteiten die in verschillende
sectoren van de financiële markten actief zijn. Het aanvullende toezicht dient ertoe de specifieke groepsrisico’s
waaraan deze financiële conglomeraten zijn blootgesteld te
beheersen. Groepsrisico’s die specifiek zijn voor financiële
conglomeraten omvatten besmettingsrisico’s (waarbij risico’s van één deel van de groep zich over de gehele groep
verspreiden), risicoconcentratie (waarbij hetzelfde type risico zich tegelijkertijd in diverse delen van de groep voordoet), de complexiteit van het management van vele verschillende juridische entiteiten en potentiële belangenconflicten. Daarnaast is van belang te voorkomen dat hetzelfde
kapitaal binnen de groep meerdere malen wordt gebruikt
(double gearing). Het toezicht op financiële conglomeraten
heeft een aanvullend karakter en laat het sectorale toezicht
op de tot zulke groepen behorende banken, verzekeraars
en andere gereglementeerde entiteiten onverlet.
Het is wenselijk gebleken de richtlijn financiële conglomeraten en enkele andere richtlijnen aan te passen, met name
om de verschillende vormen van groepstoezicht beter op
elkaar te laten aansluiten en om te komen tot een meer uniforme en risicogebaseerde toepassing van het aanvullende
toezicht. De richtlijn fico I bevat daartoe een aantal technische aanpassingen en wijzigt in dat kader de richtlijn financiële conglomeraten, de richtlijn solvabiliteit II, 318 de herziene richtlijn banken 319 en de richtlijn verzekeraars in een
verzekeringsgroep.320 Op een later moment zal de Europe316
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Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de
Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en
2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiele entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L
326).
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende
toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen
en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat
(PbEU L 35).
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en
uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU L 335).
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen
(PbEU L 177).
Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op
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se Commissie voorstellen doen voor een meer fundamentele herziening van de richtlijn financiële conglomeraten.
Deze herziening zal moeten leiden tot een verder ontwikkeld toezicht op financiële conglomeraten, waarbij de Europese Commissie met name aandacht zal besteden aan
(een mogelijke uitbreiding van) de reikwijdte van de richtlijn.
In het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan special
purpose vehicles (vennootschappen die voor een specifieke transactie worden opgezet) en andere niet-gereguleerde
entiteiten in een financieel conglomeraat, en aan systeemrelevante conglomeraten die door hun omvang, onderlinge
verwevenheid of complexe structuur extra kwetsbaar zijn.
De aanpassingen in de nationale regelgeving als gevolg
van de richtlijn fico I dienen uiterlijk op 10 juni 2013 in werking te treden. Voor zover de aangepaste bepalingen betrekking hebben op de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen geldt 22 juli 2013 als uiterste datum van inwerkingtreding.
Kamerstuk 33.575 nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan toelichten welke vormen van groepstoezicht er nu bestaan en
wat er nu precies in het wetsvoorstel is aangepast zodat de
verschillende vormen van groepstoezicht beter op elkaar
aansluiten.
Er bestaan drie vormen van groepstoezicht: geconsolideerd
toezicht op banken en beleggingsondernemingen, groepstoezicht op verzekeraars, en aanvullend toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat. De belangrijkste aanpassing om deze vormen van groepstoezicht beter op elkaar te laten aansluiten houdt in dat geconsolideerd toezicht op banken/beleggingsondernemingen en
verzekeringsgroeptoezicht ook van toepassing zullen zijn
als de betrokken bank, beleggingsonderneming of verzekeraar deel uitmaakt van een financieel conglomeraat. Met
andere woorden: geconsolideerd toezicht op banken/beleggingsondernemingen en verzekeringsgroeptoezicht vallen niet weg indien toezicht op het financiële conglomeraat (“ficotoezicht”) wordt gehouden.
Deze leden [van de VVD-fractie (red.)] vragen zich af wat
voor de Europese Commissie aanleiding is geweest om
door te gaan met deze richtlijn en niet te wachten op de
fundamentele herziening van de richtlijn en of de regering
kan aangeven wanneer de Europese Commissie komt met
deze herziening.
Een tekortkoming van de huidige richtlijn is dat de verschillende vormen van groepstoezicht elkaar onbedoeld nu nog
uitsluiten. Dit bezwaar wilde de Europese Commissie zo
spoedig mogelijk wegnemen. Een fundamentele herziening
vergt tijd, waarbij bedacht moet worden dat ficotoezicht
aanvullend toezicht is, gebaseerd op het bankentoezicht en
het verzekeringstoezicht. Beide pijlers zijn momenteel volverzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep (PbEG L
330).
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op in beweging, waardoor het lastig en ook minder zinvol is
tegelijkertijd aan een aanpassing van het aanvullend toezicht op financiële conglomeraten te werken. Op dit moment kan dan ook nog niet worden aangegeven wanneer
de Europese Commissie met de herziening komt, mede
ook omdat andere belangrijke onderwerpen zoals de bankenunie veel tijd en aandacht vergen.
De leden van de SP-fractie missen een nadere analyse van
de gevolgen van deze wet als de specifieke risico’s die
door de regering aan financiële conglomeraten worden
toegeschreven worden ingedamd, en vragen of het vormen
van een financieel conglomeraat wellicht minder aantrekkelijk wordt en of een toe- of afname van het aantal wordt
verwacht. Voorts vragen deze leden of de onderliggende
wet tot gevolg zal hebben dat bij sommige conglomeraten
het kernkapitaal moet worden versterkt.
De onderhavige richtlijn bevat in hoofdzaak technische
aanpassingen van de richtlijn financiële conglomeraten,
zodat geen grote gevolgen zijn te verwachten. De aan financiële conglomeraten verbonden risico´s worden al veel
langer onderkend en zijn in de oorspronkelijke richtlijn al
ingedamd. De laatste jaren kan een afname van het aantal
financiële conglomeraten in Nederland worden geconstateerd, door verschillende oorzaken: als gevolg van bijvoorbeeld de verlening van staatssteun wordt soms geëist dat
onderdelen van de groep moeten worden verkocht, waardoor het kan zijn dat er geen sprake meer is van een financieel conglomeraat. Ook zijn mogelijk de verwachte voordelen van het combineren van bank- en verzekeringsactiviteiten in een financieel conglomeraat in de praktijk tegengevallen. Het effect van het wetsvoorstel op de toekomstige
ontwikkeling van het aantal fico’s zal naar verwachting verwaarloosbaar zijn. De huidige richtlijn financiële conglomeraten stelt al beperkingen aan het meermaals gebruiken
van kapitaal en dat verandert niet. Er worden als gevolg
van de richtlijn dan ook geen significante gevolgen voor het
kernkapitaal van fico’s verwacht.
Kamerstuk 33.575 nr. 3
§ 2. Inhoud van de richtlijn
Een belangrijk doel van de richtlijn fico I is om de verschillende vormen van groepstoezicht op banken en verzekeraars beter op elkaar af te stemmen om zo overlap en lacunes te vermijden. Voor banken in een bancaire groep is
er geconsolideerd toezicht, voor verzekeraars in een verzekeringsgroep aanvullend toezicht, en voor banken en
verzekeraars in een financieel conglomeraat bestaan regels die onder andere tot doel hebben double gearing tegen te gaan. Nu is het nog zo dat de toepassing van het
ene regime die van het andere uitsluit. Omdat dit op onderdelen leidt tot lacunes in het toezicht op financiële conglomeraten, wordt deze situatie door de richtlijn fico I ongedaan gemaakt. Geconsolideerd toezicht op banken en aanvullend toezicht op verzekeraars zal voortaan ook van toepassing zijn op banken en verzekeraars die deel uitmaken
van een financieel conglomeraat. Voor zover dit ertoe zou
leiden dat financiële conglomeraten tegelijk aan gelijksoortige eisen van verschillende richtlijnen worden onderworpen, kan de coördinerende toezichthouder, na overleg met
de andere betrokken toezichthoudende instanties, bepalen

© R.E. Batten januari 2020

welke eisen bij uitsluiting van toepassing zijn.321
De richtlijn fico I bevat nadere regels over de samenwerking tussen de verschillende betrokken toezichthouders en
toezichthoudende instanties en over de wijze waarop de
coördinerende toezichthouder (lead supervisor) wordt aangewezen. Een verduidelijking is dat betrokken toezichthouders bij een financieel conglomeraat niet zonder meer een
apart college voor financieel conglomeraten moeten oprichten, maar alleen indien er nog geen bank- of verzekeringscollege is. Voorts worden de bepalingen over informatieuitwisseling, bijvoorbeeld met betrekking tot verleende vergunningen en vrijstellingen, geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met het nieuwe Europees Systeem
voor financieel toezicht. Dit systeem omvat de Europese
toezichthoudende autoriteiten, de zogenaamde ESA’s (European Supervisory Authorities) waarvan onder andere EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions
Authority) en EBA (European Banking Authority) deel uitmaken.
Financiële conglomeraten zijn veelal werkzaam in meerdere lidstaten. Zij komen dan soms in aanraking met een verschillende uitleg en toepassing van de richtlijn financiële
conglomeraten door de lidstaten. De richtlijn fico I voorziet
in de bevoegdheid voor de Europese toezichthouders om
gemeenschappelijke richtsnoeren vast te stellen waardoor
een meer eenvormige toepassing van de richtlijn financiële
conglomeraten gewaarborgd wordt.
Lidstaten kunnen de coördinerende toezichthouder verplichten voor adequate en regelmatige stresstests voor financiële conglomeraten te zorgen, in aanvulling op de
stresstests voor de banksubgroepen en verzekeringssubgroepen van het conglomeraat. Vooralsnog voorziet dit
wetsvoorstel niet in verplichte stresstests voor een financieel conglomeraat als geheel. Op dit moment ontbreken nog
daarbij te hanteren gemeenschappelijke criteria. Ingevolge
de richtlijn fico I kunnen de Europese toezichthouders, in
samenwerking met het Europees Comité voor systeemrisico’s, aanvullende parameters ontwikkelen om de specifieke
risico’s die aan financiële conglomeraten zijn verbonden, te
identificeren. Tot die tijd is het aan de coördinator om te
beslissen over de wenselijkheid, de parameters en de timing van een stresstest voor het betrokken financieel conglomeraat. Aldus kan DNB zelf beoordelen of voor een financieel conglomeraat als geheel een stresstest nodig is
gezien mogelijke specifieke risicos die verbonden zijn aan
het conglomeraat.
Enkele andere onderdelen van de richtlijn fico I zijn:
- de verplichting voor financiële conglomeraten om meer
inzicht te geven in de juridische structuur, het bestuur
en de organisatiestructuur van de groep, en gegevens
daarover jaarlijks openbaar te maken;
- beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM)
worden op dezelfde manier behandeld als beheerders
van icbe’s;
- een van de nu nog vier berekeningsmethoden voor de
kapitaaltoereikendheid op groepsniveau vervalt. Het
betreft de methode «aftrek van een vereiste», die niet
321

Zie bijvoorbeeld artikel 213, vierde en vijfde lid, van de richtlijn solvabiliteit II, uitgewerkt in artikel 3:285a van de Wet op
het financieel toezicht (Wft) (artikel IV, onderdeel D).
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langer als voldoende prudent wordt aangemerkt.322
Tot slot bevat de richtlijn diverse technische wijzigingen, die
onder andere tot doel hebben een eenvormige toepassing
van de richtlijn te bevorderen, verwijzingen naar bestaande
richtlijnen te actualiseren en rekening te houden met nieuwe richtlijnen, bepalingen te verduidelijken en fouten te
herstellen.
Kamerstuk 33.575 nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan
aangeven hoe in het wetsvoorstel is geborgd dat dubbel
toezicht is uitgesloten. Dit omdat geconsolideerd toezicht
op banken en aanvullend toezicht op verzekeraars voortaan van toepassing zal zijn op banken en verzekeraars die
deel uitmaken van een
financieel conglomeraat.
Zoals deze leden terecht opmerken kan de coördinerende
toezichthouder om dubbel toezicht te voorkomen besluiten
in geval van twee sets gelijkwaardige bepalingen uitsluitend
de ene set en niet de andere toe te passen: zie artikel I,
onderdeel B, en artikel III, onderdeel F. Voorts wordt gewezen op de gemeenschappelijke richtsnoeren die zullen
worden opgesteld door de Europese toezichthoudende autoriteiten met als doel potentiële overlappingen in het toezicht te vermijden.
Deze leden lezen [van de VVD-fractie (red.)] dat bepalingen over informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld met betrekking tot verleende vergunningen en vrijstellingen in
overeenstemming worden gebracht met het nieuwe Europees Systeem voor financieel toezicht (ESRB) en vragen
zich af hoe de richtlijn fico I gezien moet worden in relatie
tot zowel de ESRB als het Europees bankentoezicht dat in
2014 van start zal gaan.
Met name de Europese Bankenautoriteit (EBA) en de Europese pensioen- en verzekeringsautoriteit (EIOPA) vervullen in de richtlijn fico I een belangrijke rol. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtsnoeren voor de uitvoering van het toezicht op financiële conglomeraten en voor het opstellen van technische standaarden waarmee de bepalingen van de richtlijn nader worden
ingevuld. De richtlijn voorziet niet in een rol voor de European Systemic Risk Board (ESRB). De ESRB is als macroprudentiële toezichthoudende autoriteit niet rechtstreeks
betrokken bij het toezicht op financiële conglomeraten, al is
het goed denkbaar dat zij op dat vlak ontwikkelingen kan
signaleren en aanbevelingen kan doen indien zij daar vanuit haar verantwoordelijkheid aanleiding toe ziet.
De richtlijn fico I is tot stand gekomen in 2011 en dateert
van voor de besluitvorming over de ECB als Europese
bankentoezichthouder. De invoering van het Europese
bankentoezicht zal er in beginsel toe leiden dat de in de
richtlijn gebruikte term “bevoegde autoriteiten” in bepaalde
gevallen betrekking zal hebben op de ECB als nieuwe Europese toezichthouder. Op basis van de concept SSM verordening 323 geldt dat indien de nationale bankentoezicht322
323

Zie het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen, bijlage
A, methode 2.
Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de
Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedra-
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houder aangewezen zou zijn als coördinator van het financiële conglomeraat, deze rol door de ECB zal worden vervuld.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de Europese
Commissie niet heeft gekozen voor een maximumharmonisatie in de richtlijn zodat verschillen in interpretatie en implementatie van de richtlijn door lidstaten wordt tegengegaan.
De in de richtlijn fico I voorziene aanpassingen zijn gericht
op een meer uniforme en risicogebaseerde toepassing van
het aanvullende toezicht op financiële conglomeraten. De
richtlijn kan dan ook worden gezien als een belangrijke stap
in de richting van meer harmonisatie. Ook de door de Europese toezichthoudende instanties op te stellen richtsnoeren en technische standaarden dragen daaraan bij. De
richtlijn fico I bevat in hoofdzaak technische aanpassingen
van de richtlijn financiële conglomeraten die snel kunnen
worden doorgevoerd. Verder gaande harmonisatie past
meer bij de opzet van de aangekondigde herziening van de
richtlijn (fico II).
Deze leden [van de VVD-fractie (red.)] lezen dat onderdeel
van de richtlijn is dat beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) op dezelfde manier worden behandeld als beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en vragen of de regering kan
aangeven of fico I ook voor de Nederlandse pensioenuitvoerders gaat gelden aangezien pensioenuitvoerders in
Nederland volgens de regering ook onder de AIFM vallen.
Verzekeraars die pensioenverzekeringen aanbieden vallen
onder de richtlijn en onder de reikwijdte van het ficotoezicht. Voor andere pensioenuitvoerders, dat wil zeggen
pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen, geldt dat
niet. Deze vallen overigens niet zelf onder de AIFM-richtlijn.
Beheerders van pensioenvermogen vallen wel onder de
AIFM-richtlijn, en worden als zodanig in het ficotoezicht betrokken indien zij deel uitmaken van een financieel conglomeraat.
De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering het
punt van de double leverage nader wil toelichten. Zij willen
weten welke regels er zijn gesteld en in hoeverre dit een
impact heeft op de Nederlandse situatie.
Double leverage (of double gearing) houdt in dat aanwezig
kapitaal bij meer dan een financiële onderneming in een
groep wordt gebruikt als dekking van de vereiste solvabiliteit. Double leverage is een constructie die ertoe leidt dat
de solvabiliteitspositie van de betrokken ondernemingen en
van de groep gunstiger wordt voorgesteld dan deze in werkelijkheid is. De richtlijn financiële conglomeraten verbiedt
het meermalen gebruiken van kapitaal binnen de groep met
betrekking tot de vereiste solvabiliteit. De richtlijn fico I bevat op dit punt geen nieuwe regels, en heeft dan ook in dat
opzicht geen impact op de Nederlandse situatie.
Deze leden [van de PvdA-fractie (red.)] willen een nadere
toelichting van de regering met betrekking tot de bevoegdgen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen (2012/0242 (CNS)).
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heden van de coördinerende toezichthouder in tijden van
crisis en resolutie. Tevens willen deze leden informeren
voor welke financiële conglomeraten DNB naar alle waarschijnlijkheid als coördinerende toezichthouder wordt aangewezen en in welke colleges van toezichthouders DNB
verder zitting heeft.
Allereerst wordt opgemerkt dat de onderhandelingen over
de richtlijn aangaande herstel en afwikkeling van banken324
nog gaande zijn en dat de definitieve tekst dus nog niet
vaststaat. Deze opmerking moet ook bij de beantwoording
van andere vragen betreffende de ontwerprichtlijn herstel
en afwikkeling van banken in gedachten worden gehouden.
Voorts wordt opgemerkt dat de richtlijn de bevoegdheden
van de toezichthouder ten aanzien van de gereglementeerde entiteiten onverlet laat. Afwikkelingsplannen die betrekking hebben op een bank of een groep banken die door de
ontwerprichtlijn herstel en afwikkeling worden voorgeschreven, behoren dus niet tot de bevoegdheid van de coördinator van een fico. Taken van de coördinator zijn wel het coordineren van de vergaring van informatie die relevant of
essentieel is in noodsituaties, het beoordelen van de naleving van de voorschriften inzake kapitaaltoereikendheid, risicoconcentratie en intragroepstransacties en het plannen
en coördineren van toezichtactiviteiten in normale omstandigheden en in noodsituaties, in samenwerking met de relevante betrokken bevoegde autoriteiten. Hieronder valt
ook het opbreken van een financieel conglomeraat, maar
dit moet in samenwerking met de relevante betrokken bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd.
DNB is aangewezen (dit is reeds geschied op basis van de
richtlijn financiële conglomeraten) als coördinator voor Aegon, Delta Lloyd, ING, Rabo-Eureko en SNS-Reaal. Voorts
heeft DNB zitting in het college voor Allianz en Generali.325
De leden van de PvdA-fractie vragen hoe de rol van coördinerende toezichthouder bij financiële conglomeraten zich
verhoudt tot de nog te creëren centrale Europese toezichthouder.
De coördinator van een financieel conglomeraat is verantwoordelijk voor het aanvullend groepstoezicht op dat conglomeraat en dat toezicht omvat dus kort gezegd bankengroepen én verzekeringsgroepen. De groepsleden kunnen
zich bevinden in en buiten de Unie. De ECB is bankentoezichthouder voor alle banken in de eurozone en heeft derhalve geen taak met betrekking tot verzekeringsgroepen.
Wel zal de ECB als bankentoezichthouder betrokken zijn bij
het toezicht op financiële conglomeraten; zie hiervoor ook
het hierboven gegeven antwoord op een vraag van de leden van de VVD-fractie naar de relatie van de richtlijn fico I
met het Europese bankentoezicht.
324
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Conceptrichtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel
en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG,
82/891/EG,
2001/24/EG,
2002/47/EG,
2004/25/EG,
2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening
(EU) nr. 1093/2010 (COM (2012) 280 final).
Zie
de
website
van
EBA
(http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Joint-Committee/Listof-Identified-Financial-Conglomerates-as-at-1-July-2012.pdf).
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Deze leden [van de PvdA-fractie (red.)] vragen voorts of de
regering tevens kan toelichten op welke punten naar haar
mening nog belangrijke stappen op weg naar een Europees single rulebook moeten worden gezet en in hoeverre
de fico I richtlijn hieraan bijdraagt. Zoals al eerder vermeld
bevat de fico I richtlijn vooral technische aanpassingen.
Wel wordt beoogd te komen tot convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot het toezicht op bankengroepen en verzekeringsgroepen. Ook wordt rekening gehouden met de afspraken met de Europese toezichthoudende
autoriteiten in die zin dat gemeenschappelijke richtsnoeren
zullen worden opgesteld, bijvoorbeeld over de wijze waarop
risicobeoordelingen van fico´s door de toezichthouders zullen worden uitgevoerd. De richtlijn draagt zo dus bij aan
een single rulebook door de convergentie van toezichtpraktijken. Zij bevat echter nog wel enkele lidstaatopties. In een
compleet single rulebook zouden dergelijke lidstaatopties
niet meer voorkomen.
Deze leden [van de PvdA-fractie (red.)] willen informeren
hoe de definitie van een financieel conglomeraat is vormgegeven; aan welke voorwaarden wordt getoetst alvorens
een groep onder de fico I richtlijn valt. Is sprake van louter
een toets op balansomvang of worden kwalitatieve factoren
zoals juridische complexiteit en de aard van de internationale operaties ook meegenomen?
Volgens de richtlijn financiële conglomeraten is een fico in
grote lijnen een groep die aan de volgende voorwaarden
voldoet:
1. de groep verricht substantiële financiële activiteiten
(meer dan 40% van het balanstotaal van de groep);
2. de groep telt ten minste een verzekeraar en ten minste
een bank of beleggingsonderneming;
3. het bankdeel en het verzekeringsdeel zijn geen van beide van ondergeschikt belang (hier zijn verschillende berekeningen voor, gebaseerd op balanstotaal en solvabiliteitseisen; zie artikel 3, tweede lid, van de richtlijn financiële
conglomeraten);
4. is het balanstotaal van de kleinste sector meer dan 6 miljard, dan is in ieder geval sprake van een fico.
Deze leden [van de PvdA-fractie (red.)] vragen ook in hoeverre in de fico I richtlijn aandacht is voor de stabiliteitsrisico’s die gepaard kunnen gaan met beperkt gereguleerde
financiële entiteiten als hedge funds of special purpose entities.
Als gevolg van de fico I richtlijn vallen voortaan de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM) onder
de reikwijdte van het ficotoezicht. Hedge funds zijn daaronder begrepen. De positie van special purpose entities zal
worden bezien in het kader van de aangekondigde herziening van de richtlijn financiële conglomeraten (fico II).
De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre in de nader te formuleren voorstellen voor een Europees resolutiemechanisme ook aandacht is voor de positie van financiële
conglomeraten. Kunnen financiële conglomeraten zowel
onder de coördinerende toezichthouder als onder de centrale toezichthouder (als voorzien in de bankenunie) vallen
en is hier sprake van onwenselijke overlap van bevoegd-

320

algemene delen memories van toelichting
heden. Ook willen deze leden weten in hoeverre de
scheidbaarheid in tijden van crisis reeds ook bij financiële
conglomeraten die opereren als bank, verzekeraar en beleggingsinstelling geborgd is.
Er is op dit moment nog geen voorstel voor een Europees
resolutiemechanisme. Wel heeft de Europese Commissie
aangekondigd voor de zomer van dit jaar een voorstel te
publiceren. De ontwerprichtlijn herstel en afwikkeling, waar
momenteel over onderhandeld wordt, gaat in op de resolutie van bankengroepen; er wordt hierin geen aandacht besteed aan financiële conglomeraten. Gezien de opzet van
de richtlijn financiële conglomeraten is er geen gevaar voor
overlap, omdat laatstgenoemde richtlijn een aanvullend karakter heeft. De bevoegdheden van de toezichthouders op
bank- en verzekeringsgroepen blijven onverlet. De ontwerprichtlijn herstel en afwikkeling kent geen uitvoerige bepalingen over de scheidbaarheid in tijden van crisis van financiële conglomeraten. De ontwerprichtlijn maakt het wel
mogelijk dat hieraan aandacht wordt besteed in afwikkelingsplannen (van bankengroepen) die worden opgesteld
voor het geval afwikkeling nodig is.
Voorts krijgt de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid om
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid aan te pakken of
weg te nemen. Daaronder is ook de bevoegdheid begrepen
om wijzigingen te eisen in de juridische of operationele
structuren om ervoor te zorgen dat functies worden gesplitst. Dit kan ook de structuur van een financieel conglomeraat raken.
De leden van de PVV-fractie vragen of zich sinds het uitbreken van de kredietcrisis in Nederland situaties hebben
voorgedaan waarmee de noodzaak om te komen tot dit
wetsvoorstel wordt geïllustreerd, of waren het vooral situaties in andere Europese landen die noopten tot deze aanpassing? Een tekortkoming van de richtlijn financiële conglomeraten is, zoals hierboven uiteengezet, dat de verschillende vormen van groepstoezicht elkaar nu nog uitsluiten.
Dit is van toepassing op elk financieel conglomeraat. Er
was dan ook sprake van een breed gedeelde behoefte tot
reparatie. Deze leden vragen voorts of de regering kan ingaan op de vraag hoe er bij het benoemen van toezichthouders van specifieke instellingen wordt omgesprongen
met de nationaliteit van de personen die het toezicht uitvoeren en managen. Is het de bedoeling dat een Italiaans financieel conglomeraat ook een Italiaanse “lead supervisor”
toegewezen krijgt of juist niet en zijn hier afspraken en
richtlijnen voor, zo ja welke?
De richtlijn financiële conglomeraten bevat een regeling
voor het aanwijzen van de coördinator die verantwoordelijk
is voor het aanvullend toezicht op een gegeven financieel
conglomeraat. Deze regeling leidt er inderdaad toe dat bij
een Italiaans financieel conglomeraat de Italiaanse toezichthouder de coördinator zal zijn. Zie voor de criteria van
de aanwijzing van de coördinator artikel 10 van de richtlijn
financiële conglomeraten.
De leden van de SP-fractie constateren dat de coördinerende toezichthouder grote invloed heeft op welk toezichtregime doorslaggevend is. Ook kan deze toezichthouder
indien er sprake is van overlap van soortgelijke eisen uit
verschillende richtlijnen bepaalde eisen uitsluiten. Deze le-
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den vragen zich af welke afwegingen daarbij een rol mogen
spelen.
Het is niet juist te stellen dat de coördinerende toezichthouder grote invloed heeft op het toe te passen toezichtregime. Dat regime wordt in de eerste plaats bepaald door de
richtlijn. Wanneer sprake is van overlappende eisen kan de
toezichthouder besluiten bepaalde eisen niet toe te passen,
maar voorwaarde is dan wel dat het moet gaan om gelijkwaardige bepalingen. Zo wordt op grond van de richtlijn
verzekeraars in een verzekeringsgroep toezicht uitgeoefend op bepaalde transacties binnen de groep. De richtlijn
financiële conglomeraten eist dit eveneens. Het is dan niet
zinvol om dit tweemaal te doen, mits het toezicht op grond
van genoemde bepalingen gelijkwaardig is. De Europese
toezichthoudende autoriteiten stellen richtsnoeren vast om
te bepalen wanneer dat laatste het geval is om zo de toezichtpraktijken te laten convergeren.
Deze leden [van de SP-fractie (red.)] merken op dat een
vaak aangedragen argument bij de vorming van financiële
conglomeraten is dat door de toegenomen risicodeling er
sprake is van een verbetering van de stabiliteit van de onderneming. Zij vragen in hoeverre de toezichthouder dit kan
zien als een argument om bepaalde eisen uit te sluiten.
Deze leden zouden dan ook graag nader onderbouwd zien
waarom de discretionaire bevoegdheid van de coördinerende toezichthouder uiteindelijk niet zal leiden tot een ondergraving van het doel van deze wet en aanpalende wetgeving.
Zoals hiervoor is opgemerkt moet het gaan om gelijkwaardige bepalingen, indien bepaalde eisen worden uitgesloten.
Het argument van verbetering van de stabiliteit van de onderneming speelt hierbij dus geen rol. Gezien het criterium
van gelijkwaardigheid behoeft evenmin vrees te bestaan
voor een ondergraving van het doel van deze wet en aanpalende wetgeving. De hier bedoelde bevoegdheid van de
coördinerend toezichthouder heeft alleen tot doel om duplicering van eisen te voorkomen.
Deze leden constateren dat op een later moment de Europese Commissie een mogelijke uitbreiding van de reikwijdte van de richtlijn zal voorstellen. Nu vallen bijvoorbeeld
‘special purpose vehicles’ (SPV) er niet onder, lezen deze
leden. Zij vragen zich af of het nu uitzonderen hiervan, terwijl het toezicht wordt verscherpt, niet leidt tot een toename
van deze SPV’s.
SPV’s vallen tot dusver (nog) niet onder de reikwijdte van
de richtlijn financiële conglomeraten. De positie van SPV’s
zal worden bezien bij de herziening van de richtlijn (fico II).
De richtlijn fico I houdt op dit vlak geen verandering in, en
zal er dus niet toe leiden dat het aantrekkelijker wordt om
SPV’s te gebruiken. Indien een toezichthouder echter bemerkt dat een financieel conglomeraat meer gebruik maakt
van SPV’s, kan hij desalniettemin informatie inwinnen over
mogelijke risico’s. Zo nodig kan hij maatregelen treffen om
die risico’s te doen verkleinen.
De leden van de SP-fractie lezen dat de Europese toezichthouders door deze richtlijn gemeenschappelijke richtsnoeren kunnen vaststellen om een eenvormige toepassing
van de richtlijn te waarborgen. Zij vragen zich af op welke
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wijze deze toekomstig vast te stellen richtsnoeren mogelijk
noodzaken tot aanpassing van deze wet, of is het zo dat de
keuze om sommige onderdelen van deze wet nader in te
vullen per ministeriële regeling daarvoor bedoeld is? Voorts
vragen zij in hoeverre het vaststellen van gemeenschappelijke richtlijnen ertoe kan leiden dat er geen aanvullende eisen door Nederland aan haar financiële conglomeraties
kunnen worden gesteld.
Vooralsnog wordt niet voorzien dat het nodig zal zijn de
Wet op het financieel toezicht (Wft) aan te passen als gevolg van de richtsnoeren. Deze richtsnoeren hebben immers betrekking op het meer eenvormig maken van de toezichtpraktijk. Het gaat dan vooral om de toepassing van de
wet en de uitleg ervan, en niet zozeer om de regelgeving
op zich. Deze harmonisatie van de toezichtpraktijk betekent
niet dat Nederland om die reden geen aanvullende eisen
aan financiële conglomeraten kan stellen.
De leden van de SP-fractie willen graag vernemen wat de
precieze achtergrond is van het vervallen van een van de
berekeningsmethoden en waarom de andere berekeningsmethoden wel als voldoende prudent worden beschouwd.
De huidige berekeningsmethoden geven ongeveer dezelfde uitkomst, met uitzondering van de methode die zal vervallen. Die geeft een gunstiger, in de zin van geflatteerd,
beeld van de kapitaaltoereikendheid en wordt daarom als
minder prudent gezien.
De leden van de D66-fractie constateren dat de richtlijn fico
I voorziet in de bevoegdheid voor de Europese toezichthouders om gemeenschappelijke richtsnoeren vast te stellen, waardoor een meer eenvormige toepassing van de
richtlijn financiële conglomeraten gewaarborgd wordt en
vragen of de regering kan toelichten wat deze richtsnoeren
inhouden.
Zoals hiervoor is uiteengezet in het antwoord op de vraag
van de leden van de SP, zullen de richtsnoeren onder andere uitwerking geven aan het begrip “gelijkwaardige bepalingen” in de verschillende richtlijnen, en uitleg geven aan
de diverse criteria voor de bepaling of een groep een financieel conglomeraat is. Voorts kunnen richtsnoeren worden
gegeven met betrekking tot de uitoefening van het aanvullende toezicht op risicoconcentratie, intragroepstransacties
en internecontrole- en risicobeheerprocedures.
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan
aangeven waarom de te hanteren gemeenschappelijke criteria voor de stresstesten nog niet gereed waren bij de totstandkoming van deze richtlijn en of de verplichte stresstesten voor financiële conglomeraten als geheel wel worden meegenomen bij de fundamentele herziening van de
richtlijn.
Het ontwikkelen van criteria voor stresstests voor financiële
conglomeraten is een complexe aangelegenheid, te meer
omdat financiële conglomeraten bestaan uit entiteiten uit
verschillende sectoren. Daardoor is sprake van verschillende soorten risico’s en van verschillen op andere terreinen,
bijvoorbeeld ten aanzien van waarderingsgrondslagen. De
criteria dienen met al die verschillen en met de specifieke
kenmerken en risico’s van financiële conglomeraten reke-
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ning te houden. Bij het ontwikkelen ervan kan tevens gebruik worden gemaakt van de ervaringen die inmiddels zijn
opgedaan met het uitvoeren van stresstests bij bankengroepen en verzekeringsgroepen. Het ligt in de rede dat bij
de herziening van de richtlijn financiële conglomeraten een
hernieuwde afweging zal worden gemaakt met betrekking
tot de wenselijkheid van verplichte stresstests voor financiele conglomeraten.
De leden van de PvdA-fractie wensen een nadere toelichting van de regering waarom niet is gekozen voor een verplichte stresstest.
In het voorgaande antwoord is gewezen op de complicaties
die het ontwikkelen van geschikte criteria voor stresstests
voor financiële conglomeraten bemoeilijken. Zonder zulke,
geaccepteerde criteria is het de vraag welke waarde aan
de uitkomsten van stresstests kan worden toegekend. Het
risico bestaat dan immers dat die uitkomsten een onnodig
negatief beeld of een misleidend positief beeld opleveren.
In beide gevallen kan dat leiden tot foutieve conclusies ten
aanzien van het weerstandsvermogen van de betrokken
onderneming of groep en, voor zover de resultaten van de
tests openbaar worden gemaakt, tot onzekerheid op de financiële markten. De tests zouden daarmee hun doel
voorbij schieten.
Een ander bezwaar van verplichte stresstests zolang die
niet zijn gebaseerd op daartoe ontwikkelde en geaccepteerde criteria, betreft de internationale vergelijkbaarheid.
Financiële conglomeraten opereren doorgaans internationaal. Een stresstest zal dan ook internationaal een rol spelen. Nederlandse verzekeraars rapporteren hun financiële
gegevens op marktwaarde, dit in tegenstelling tot de rapportages van verzekeraars met zetel in veel andere lidstaten. Dit verschil in waarderingsgrondslagen heeft grote gevolgen voor de uitkomsten. Dit doet afbreuk aan de waarde
van zulke stresstests en zou in geval van openbaarmaking
snel tot verkeerde conclusies kunnen leiden.
Voorts zij gewezen op het volgende. Financiële conglomeraten bestaan per definitie uit bankengroepen en verzekeringsgroepen. Hoewel ook daar (nog) niet verplicht, worden
voor bankengroepen en verzekeringsgroepen al stresstests
uitgevoerd. Daardoor bestaat bij de betrokken toezichthouders al inzicht in het weerstandsvermogen van de samenstellende delen van het financiële conglomeraat. Een stresstest voor het conglomeraat als geheel is daardoor, los van
de geplaatste kanttekeningen, minder dringend.
De leden van de PvdA-fractie wijzen erop dat de fico I richtlijn de ruimte laat om ook in afwezigheid van gemeenschappelijke normen een nationale stresstest verplicht te
stellen. Zij vragen hoe de regering de verplichtstelling van
een stresstest voor de Nederlandse toezichthouder beoordeelt, temeer daar stresstests ook een belangrijke rol gaan
spelen in de aanloop en toekomst van de Europese bankenunie en van goed uitgevoerde stresstests een positief
vertrouwenseffect kan uitgaan.
De regering onderschrijft het belang van goede stresstests.
Juist om ervoor te zorgen dat deze ook werkelijk een rol
kunnen gaan spelen, is het van belang dat stresstests gebaseerd zijn op daartoe ontwikkelde, gemeenschappelijke
normen. Alleen dan is gewaarborgd dat de tests aan hun
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doel beantwoorden en tot internationaal vergelijkbare uitkomsten leiden, en dat er een positief vertrouwenseffect
van kan uitgaan. Zolang dergelijke gemeenschappelijke criteria er niet zijn stuit een verplichte stresstest vooral op bezwaren, zoals in het antwoord op de vorige vraag van deze
leden is uiteengezet.
De leden van de PVV-fractie vragen welke lidstaten precies
welke coördinerende toezichthouders kunnen verplichten
om te zorgen voor adequate regelmatige stresstests voor
financiële conglomeraten. Kan de Nederlandse regering
bijvoorbeeld de coördinerend toezichthouder van Banco
Santander of Deutsche Bank een dergelijke verplichting opleggen?
Nederland kan alleen iets bepalen ten aanzien van de bevoegdheden van DNB, dat wil zeggen alleen in het geval
dat DNB coördinator is van een financieel conglomeraat.
Dat kan dus niet bij de door deze leden genoemde voorbeelden.
De leden van de fractie van de PVV lezen in de memorie
van toelichting op pagina 3 dat lidstaten de coördinerende
toezichthouder kunnen verplichten – aanvullend op stresstests voor bank- en verzekeringssubgroepen – te zorgen
voor adequate en regelmatige stresstests voor financiële
conglomeraten. Tegelijkertijd voorziet dit wetsvoorstel niet
in verplichte stresstests voor een financieel conglomeraat
als geheel. Zij vragen of de regering kan toelichten wat dit
onderscheid in de praktijk betekent.
Zoals hierboven is uiteengezet worden voor bankengroepen en verzekeringsgroepen al stresstests uitgevoerd. Dit
geldt ook voor bank- en verzekeringsgroepen die zelf weer
onderdeel zijn van een financieel conglomeraat. Wanneer
een stresstest zou worden uitgevoerd voor het conglomeraat als geheel worden de relevante risicoscenario’s integraal doorgerekend voor de gehele groep, met inbegrip van
de daartoe behorende bank- en verzekerings(sub)groepen.
De leden van de SP-fractie vragen zich af of alle in Nederland gevestigde financiële conglomeraten überhaupt zijn
onderworpen aan een dergelijke test en of op korte termijn
daar nog plannen voor zijn.
Nederlandse financiële conglomeraten zijn niet onderworpen aan stresstests. Dit kan in de toekomst veranderen, afhankelijk van de totstandkoming van daarbij toe te passen
berekeningsnormen, zoals in het voorgaande besproken.
Deze leden [van de SP-fractie (red.)] vragen of de regering
van mening is dat zodra de gemeenschappelijke Europese
richtsnoeren voor stresstests er zijn de wet daarop dient te
worden aangepast.
De richtlijn kent geen verplichting om stresstests te houden
en het is op die grond niet noodzakelijk de wet aan te passen. Het ligt evenwel in de lijn van de verwachting dat indien er richtsnoeren zijn die goede vergelijkbare stresstests
mogelijk maken, DNB van die mogelijkheid gebruik zal maken.
De leden van de D66-fractie vragen de regering nader toe
te lichten waarom het ontbreken van gemeenschappelijke
criteria een verplichte stresstest onmogelijk maakt.
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Het ontbreken van gemeenschappelijke criteria maakt een
verplichte stresstest niet onmogelijk. Wel zijn belangrijke
bezwaren verbonden aan het invoeren van een verplichte
stresstest zolang zulke criteria nog niet zijn vastgesteld.
Voorts wordt verwezen naar de antwoorden op vergelijkbare vragen van de leden van de VVD-fractie en de PvdAfractie.
Tevens vragen deze leden [van de D66-fractie (red.)] of
andere lidstaten wel kiezen voor verplichte stresstests.
Op dit moment kan daarover niet met zekerheid iets worden gezegd, maar bij de onderhandelingen over deze richtlijn op dit punt bestond hiervoor geen animo.
Kamerstuk 33.575 nr. 3
§ 3. Wijze van implementatie
De richtlijn fico I wijzigt vier richtlijnen. Naar verwachting
wordt een daarvan op korte termijn ingetrokken: de herziene richtlijn banken zal worden vervangen door de nieuwe
richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV). De richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep zal vervallen wanneer de
richtlijn solvabiliteit II in werking treedt. Opgemerkt zij dat
de wijzigingen in de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep overeenkomen met soortgelijke wijzigingen in
de richtlijn solvabiliteit II, en dat de wijzigingen in de herziene richtlijn banken ook zijn verwerkt in de richtlijn kapitaalvereisten. Inhoudelijk is daarmee de continuïteit in de regelgeving zeker gesteld.
Vanwege de samenhang tussen de richtlijn fico I, de richtlijnen die door fico I worden gewijzigd en de richtlijn kapitaalvereisten, zijn de benodigde aanpassingen in de Wft in
een aantal afzonderlijke wijzigingsartikelen ondergebracht.
Dit is noodzakelijk voor zover in die artikelen van verschillende versies van de Wft moet worden uitgegaan, en maakt
het mogelijk de verschillende onderdelen van de richtlijn fico I op verschillende tijdstippen in werking te laten treden in
de nationale wetgeving; zie ook onderstaande tabel. Over
de verhouding van dit wetsvoorstel met de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II kan in dit kader nog het volgende
worden opgemerkt. Nu duidelijk is geworden dat de implementatiedatum voor de richtlijn solvabiliteit II zeer waarschijnlijk wordt verschoven naar 1 januari 2016,326 moet in
artikel II worden uitgegaan van de tekst van de Wft zoals
deze luidt voor de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II. Voor een goede werking van het
onderhavige wetsvoorstel is het tevens noodzakelijk dat
enkele onderdelen van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II vervroegd (dus eerder dan de rest van de wet) in
werking treden, dan wel in dit wetsvoorstel worden meegenomen. In het artikelsgewijze deel van de toelichting wordt
dit waar nodig nader toegelicht. Mede gelet op deze aanpassingen zal de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
ook zelf moeten worden aangepast, aangezien die wet nog
was gebaseerd op een versie van de Wft die op het moment van inwerkingtreding verouderd zal zijn.
Wetsvoorstel
Artikel I
326

Richtlijn fico I
Wijzigingen in de

Bijzonderheden
Artikel I vervalt als de

Zie de memorie van antwoord bij de Implementatiewet richtlijn
solvabiliteit II (Kamerstuk 33.273, nr. C).
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richtlijn verzekeraars in een groep

Artikel II
Artikel III

Artikel IV

Wijzigingen in de
richtlijn financiële
conglomeraten
Wijzigingen in de
herziene richtlijn
banken

Wijzigingen in de
richtlijn solvabiliteit II

Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II eerder
in werking treedt dan dit
wetsvoorstel (zie artikel
V)

Artikel III vervalt als de
Implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten
(CRD IV) eerder in werking treedt dan dit wetsvoorstel (zie artikel VI)
Artikel IV kan pas in
werking treden na de
Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II

In dit wetsvoorstel is, waar dienstig, gebruik gemaakt van
dynamische verwijzingen naar de achterliggende richtlijnen.
Dit heeft, zeker in het geval van complexe richtlijnen met
veel technische bepalingen, verschillende voordelen. Het
zorgt er op een directe manier voor dat een richtlijn exact
wordt omgezet in nationale wetgeving. Ook is bij een bepaling waarin naar een richtlijn wordt verwezen meteen duidelijk wat de herkomst van die bepaling is, wat behulpzaam
kan zijn voor een juiste interpretatie en uitleg ervan. Het
overnemen van richtlijnteksten in de Wft leidt soms tot (onnodig) complexe en buiten de context van de richtlijn lastig
te doorgronden bepalingen. Verwijzen naar de richtlijn is
dan een oplossing, die tevens bijdraagt aan de leesbaarheid van de Wft.
Voor zover van toepassing worden richtlijnbepalingen die
betrekking hebben op de wijze waarop de Nederlandsche
Bank (DNB) haar prudentiële toezichttaak uitoefent of op
de samenwerking van de Nederlandse toezichthouders
(met name DNB) met buitenlandse toezichthoudende instanties, geïmplementeerd bij ministeriële regeling. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de grondslagen in de artikelen
1:24, vierde lid, 1:51e en 1:69, derde lid. (De grondslagen
in de artikelen 1:24, vierde lid, en 1:51e worden geïntroduceerd in de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II. Deze
onderdelen zijn reeds op 1 januari 2013 in werking getreden. De bedoelde ministeriële regeling zal tegelijk met dit
wetsvoorstel in werking treden.
Diverse aanpassingen in de richtlijnen hebben geen gevolgen voor het onderhavige wetsvoorstel. De wijziging van de
richtlijnen is aangegrepen om bijvoorbeeld de terminologie
in overeenstemming te brengen met het huidige communautaire woordgebruik en om aan te sluiten bij de actuele
inrichting van het Europees systeem van financieel toezicht. Zo wordt de term «Gemeenschap» vervangen door
«Unie» en krijgen de Europese toezichtautoriteiten, zoals
de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen, taken toebedeeld bij
de harmonisatie van toezichtregels en toezichtpraktijken.
Kamerstuk 33.575 nr. 6
De leden van de VVD-fractie willen weten of alle andere
Europese lidstaten de richtlijn ook met behulp van dynamische verwijzingen implementeren in wetgeving. Zij zijn be-
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zorgd dat indien dit niet het geval is, andere Europese lidstaten de richtlijn soepeler implementeren in hun nationale
wetgeving dan Nederland doet. Zij vragen of de regering
kan bevestigen dat dit geenszins het geval kan zijn en dat
deze risico’s in de richtlijn zijn afgedekt.
De regering heeft geen precies inzicht in de wijze waarop
andere lidstaten de richtlijn implementeren. Het gebruik van
verwijzingen is evenwel een gangbare methode die ook
door andere lidstaten wordt toegepast. Indien of voor zover
zij dat niet doen betekent dat niet dat zij de richtlijn soepeler kunnen implementeren dan Nederland doet. Lidstaten
zijn gehouden Europese richtlijnen volledig uit te voeren.
Alleen waar de richtlijn daar ruimte voor biedt kan een lidstaat ervoor kiezen in de uitvoering wat strenger of soepeler te zijn. Dat hangt dus af van de inhoud van de richtlijn
en de daarin voorziene mate van harmonisatie, niet van de
wijze van implementeren. In algemene zin kan worden gesteld dat de richtlijn fico I zorgt voor een meer uniforme en
risicogebaseerde toepassing van de richtlijn financiële conglomeraten, waardoor de ruimte om bij de implementatie
meer of minder streng te zijn afneemt.
Deze leden [van de VVD-fractie (red.)] constateren dat
richtlijnbepalingen die betrekking hebben op de wijze waarop de Nederlandsche Bank haar prudentiële toezichttaak
uitoefent of de samenwerking van de Nederlandse toezichthouders met buitenlandse toezichthoudende instanties
geïmplementeerd worden bij ministeriële regeling. Zij vragen waarom gekozen wordt deze twee zaken via ministeriele regeling te regelen.
Richtlijnen bevatten steeds vaker gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandse toezichthouders met de toezichthoudende instanties van
andere lidstaten en derde landen, en met de Europese toezichthoudende autoriteiten en andere tot het Europees systeem voor financieel toezicht behorende instanties. Hetzelfde geldt met betrekking tot de wijze waarop de toezichthouders uitvoering dienen te geven aan de toezichttaken die de desbetreffende richtlijn aan hen oplegt. Het is
niet praktisch en, voor zover deze voorschriften zich uitsluitend richten tot de toezichthouders en geen directe gevolgen hebben voor onder toezicht staande ondernemingen,
ook niet nodig deze voorschriften in de Wft over te nemen.
Met het oog daarop bevat de Wft grondslagen die het mogelijk maken de hier bedoelde voorschriften bij ministeriële
regeling te implementeren (zie met name de artikelen 1:24,
vierde lid, 1:51e, en 1:69, derde lid). Deze methode zorgt
ervoor dat de bepalingen over samenwerking en taakuitoefening door de toezichthouders op overzichtelijke wijze
worden omgezet in de Nederlandse wetgeving en draagt bij
aan de leesbaarheid van de Wft.
De leden van de PvdA-fractie vragen of zij het goed begrijpen dat op 10 juni 2013 de fico I richtlijn in Nederland van
kracht wordt en in hoeverre de financiële sector reeds is
voorbereid op de implementatie van deze richtlijn.
De door deze leden genoemde datum is juist, met dien verstande dat voor de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen 22 juli 2013 als uiterste datum geldt. Aangezien de
richtlijn in hoofdzaak een technisch karakter heeft, zonder
ingrijpende gevolgen voor financiële ondernemingen, vergt
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de implementatie van de richtlijn van hen weinig voorbereiding.
Kamerstuk 33.575 nr. 3
§ 4. Administratieve lasten en nalevingskosten
Bij de kosten die voortvloeien uit de richtlijn kan een onderscheid gemaakt worden tussen administratieve lasten en
inhoudelijke nalevingskosten. Onder administratieve lasten
worden de kosten verstaan die financiële ondernemingen
moeten maken om aan de uit de richtlijn voortvloeiende informatieverplichtingen te voldoen. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de rapportageverplichtingen aan DNB.
De kosten om aan de inhoudelijke verplichtingen te voldoen
vallen onder de inhoudelijke nalevingskosten. Hieronder
valt bijvoorbeeld het berekenen van de solvabiliteitsvereisten. In dit geval dient te worden bezien in hoeverre de wijzigingen in de toezichtregels voor financiële conglomeraten
als gevolg van de richtlijn fico I leiden tot een verandering
in de administratieve lasten en nalevingskosten voor de betrokken financiële ondernemingen, holdings en andere
groepsmaatschappijen. Dat effect is zeer beperkt. Bij de
implementatie van de richtlijn financiële conglomeraten
werden de administratieve lasten geraamd op circa 14.000
tot 28.000 euro per jaar, met de aantekening dat de initiële
lasten hoger zullen zijn en de structurele lasten lager. 327
Deze berekening was gebaseerd op vier tot acht rapportages per conglomeraat per jaar en op een aantal van acht
financiële conglomeraten die naar de toenmalige inzichten
door de richtlijn werden geraakt.
Bij het bepalen van de gevolgen van de richtlijn fico I voor
de administratieve lasten zijn de volgende gegevens van
belang:
- volgens de meest recente, door de Europese Commissie gepubliceerde lijst zijn er thans vijf financiële conglomeraten met zetel in Nederland;
- de richtlijn fico I introduceert een nieuwe rapportageverplichting: financiële conglomeraten moeten jaarlijks
een beschrijving van hun juridische structuur, bestuur
en organisatiestructuur aan de bevoegde autoriteiten
overleggen (artikel II, onderdeel O);
- voor het overige geen wijzigingen in al bestaande rapportageverplichtingen of de frequentie daarvan, met
dien verstande dat de inhoudelijke aanpassingen ten
gevolge van de richtlijn fico I en de wijzigingen in de
reikwijdte ervan wel met zich brengen dat financiële
conglomeraten ten behoeve van de rapportages bij
meer groepsondernemingen dan voorheen (waaronder
beheerders van alternatieve beleggingsfondsen) gegevens moeten inwinnen.
Het voorgaande betekent dat er in structurele zin weinig
verandert in de eerder geraamde administratieve lasten.
Wel zullen financiële conglomeraten hun administratieve
processen moeten bijwerken om na de inwerkingtreding
van het wetsvoorstel aan hun rapportageverplichtingen te
kunnen blijven voldoen. De daaraan verbonden administratieve lasten zijn dan ook hoofdzakelijk eenmalig.
De richtlijn fico I leidt eveneens tot een toeneming van de
327

Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht), derde nota van
wijziging (Kamerstuk 29.708, nr. 17, p. 20–21).
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inhoudelijke nalevingskosten door:
- de voorgeschreven toetsing van bestuurders en commissarissen van financiële holdings, gemengde financiele holdings en verzekeringsholdings (artikel II, onderdeel I);
- de verplichting voor banken en beleggingsondernemingen om, op het niveau van de bankgroep waartoe zij
behoren, jaarlijks een beschrijving openbaar te maken
van de juridische structuur, het bestuur en de organisatiestructuur van de groep (artikel III, onderdeel C). Een
soortgelijke verplichting geldt voor gereglementeerde
entiteiten die deel uitmaken van een financieel conglomeraat (artikel II, onderdeel O).
Toetsing van bestuurders en commissarissen vindt in veel
gevallen ook nu al plaats op grond van al bestaande regelgeving, zodat er hooguit sprake is van een beperkte toeneming van de nalevingskosten. De jaarlijkse kosten van
openbaarmaking van de structuur en het bestuur van een
groep zijn, naar mag worden aangenomen, eveneens gering. Samenvattend lijkt de conclusie gewettigd dat de richtlijn fico I slechts in zeer beperkte mate tot een toeneming
van administratieve lasten en overige nalevingskosten leidt.
De leden van de VVD-fractie vragen welke financiële conglomeraten in Nederland onder de richtlijn gaan vallen, wat
hun balanstotaal is en hoe groot hun aandeel is in bancaire
activiteiten en verzekeringen.
De Nederlandse financiële conglomeraten die (ook nu
reeds) onder de richtlijn financiële conglomeraten vallen
zijn Aegon, Delta Lloyd, ING, Rabo-Eureko en SNS-Reaal.
Hieronder wordt in grote lijnen in miljoenen euro’s het gevraagde balanstotaal van genoemde financiële conglomeraten weergegeven evenals het aandeel van de verschillende activiteiten.
Fico
AEGON
Delta Lloyd
ING
Rabobank-Eureko
SNS-Reaal

Totaal
345.577
74.882
1.296.552
744.275
135.156

Bankendeel
6.827
11.229
961.165
717.504
81.273

Verzekeringendeel
338.750
63.653
335.387
26.771
53.883

De leden van de VVD-fractie vragen zich af hoe het toezicht zit indien er dochterondernemingen zijn in Nederland,
die vallen onder een financieel conglomeraat met een
hoofdzetel in een andere lidstaat.
Het aanvullende toezicht op een financieel conglomeraat
dat onder een coördinator van een andere lidstaat valt,
wordt uitgeoefend door die coördinator. In dit verband
wordt opgemerkt dat DNB haar normale bevoegdheden
behoudt ten aanzien van een dochteronderneming met zetel in Nederland.
Deze leden [van de VVD-fractie (red.)] vragen of de regering ook kan ingaan hoe wordt omgegaan met financiële
conglomeraten die ook internationaal acteren buiten Europa.
Het financiële conglomeraat als geheel wordt in het aanvullend toezicht betrokken, dus ook eventuele dochterondernemingen die buiten Europa werkzaam zijn.

325

algemene delen memories van toelichting

De leden van de PVV-fractie informeren of er informatie uit
de sector, of onafhankelijke informatie beschikbaar is over
de administratieve en overige nalevingskosten van het
wetsvoorstel.
De sector is gevraagd een opgave te verstrekken van de
administratieve lasten en overige nalevingskosten, maar
heeft daar geen gehoor aan gegeven. Aangenomen wordt
dat de kosten om een dergelijke opgave te maken niet opwegen tegen de kosten die de richtlijn met zich brengt. Ook
een onafhankelijke schatting is niet beschikbaar.
Kamerstuk 33.575 nr. 3
§ 5. Consultatiereacties
Over het wetsvoorstel heeft overleg plaatsgevonden met de
Nederlandsche Bank. Dit heeft tot aanpassingen en verduidelijkingen in het wetsvoorstel geleid. Daarnaast zijn
marktpartijen en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op het wetsvoorstel.
Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) en de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas) hebben laten weten van deze
mogelijkheid geen gebruik te maken.
Kamerstuk 33.575 nr. 6
De leden van de PVV-fractie vernemen graag of het de regering bekend is waarom marktpartijen en andere belanghebbenden ervan hebben afgezien om commentaar te leveren op het wetsvoorstel.
De richtlijn fico I bevat in hoofdzaak technische wijzigingen
en bevat voor de betrokken ondernemingen geen geheel
nieuwe verplichtingen. Vanuit dat oogpunt bezien lijkt het
waarschijnlijk dat marktpartijen en andere belanghebbenden prioriteit hebben willen geven aan regelgeving die voor
hen grotere gevolgen heeft en minder behoefte hadden
commentaar te leveren op het onderhavige wetsvoorstel.
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Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (kamerstuk 33 849 nr 03)
I. ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Het wetsvoorstel voorziet in de aanpassingen die noodzakelijk zijn ter implementatie van de 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 de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG
(PbEU 2013, L 176). Deze richtlijn staat ook bekend als
“CRDIV” (Capital Requirements Directive IV) en wordt hierna aangehaald als de richtlijn kapitaalvereisten of de richtlijn. Tevens worden enkele aanpassingen voorgesteld in
verband met de introductie van een bij de richtlijn behorende verordening. Deze verordening, 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) staat
ook bekend als de “CRR” (Capital Requirements Regulation) en wordt hierna aangehaald als de verordening kapitaalvereisten of de verordening.
Vanwege de voorgestelde aanpassingen in het kader van
de implementatie van de richtlijn van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt
deze toelichting uitgebracht mede namens de Minister van
Veiligheid en Justitie en voorziet het wetsvoorstel in diens
medeondertekening.
De aanzet voor de ontwikkelingen die hebben geleid tot de
komst van de nieuwe richtlijn en verordening met betrekking
tot het prudentieel toezicht op banken en belangrijke beleggingsondernemingen stamt reeds uit 2007, toen de eerste
tekenen van een financiële crisis duidelijk werden. Dit was
aanleiding om voorstellen te doen voor een omvangrijk programma voor aanpassing van de regelgeving voor de financiële sector. Vanaf het moment dat in september 2008
Lehman Brothers failleerde, werden deze voorstellen versneld uitgerold en waren zij vooral gericht op het versterken
van het toezicht op banken.
Zo werd in 2009 in het verband van de Europese Unie de
Capital Requirements Directive II (CRD II) vastgesteld. Hierin werden nieuwe regels opgesteld ten aanzien van, onder
meer, securitisaties, concentratierisico en de erkenning van
hybride kapitaalinstrumenten. Dit werd in hoog tempo opgevolgd door voorstellen van het Basel Committee on Banking
Supervision (Bazels Comité) gericht op, onder andere, herziening van de solvabilteitseisen voor het marktrisico en regels omtrent beloningen. Het Bazels Comité is een onafhankelijk internationaal forum waaraan vertegenwoordigers
van financiële toezichthouders op banken deelnemen en dat
uitgangspunten formuleert voor het prudentiële, op financiele soliditeit gerichte, toezicht op banken. Deze voorstellen
zijn begin 2011 in nationale wetgeving geïmplementeerd via
de Capital Requirements Directive III (CRD III).
Terwijl in heel Europa bovenstaande voorstellen, gericht op
het versterken van het toezicht op banken, werden geïmplementeerd, werd er door het Bazels Comité verder gesp-
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roken over en gewerkt aan nieuwe regels inzake het toezicht op banken. Binnen het Comité ontstond een steeds
sterker besef dat het meer dan ooit noodzakelijk was om de
kern van het prudentiële toezicht op banken aan te scherpen: de eisen aan het kapitaal van banken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met een hogere kapitaaleis en verbetering van de kwaliteit van bankkapitaal zouden banken weerbaarder worden en beter in staat zijn verliezen in het bankbedrijf op te vangen. Het Bazels Comité bereikte hierover
een akkoord op 12 september 2010. Dit internationaal akkoord staat bekend als het derde Bazels akkoord, ofwel Bazel III.328 De totstandkoming van Bazel III werd wereldwijd
gesteund. De G-20, die in november 2010 bijeen was in Seoul, Korea, heeft het belang van Bazel III voor de internationale bankensector onderstreept.
De Europese Unie implementeert het Bazel III-akkoord door
middel van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten genoemd. De richtlijn en verordening vervangen twee bestaande richtlijnen: de herziene richtlijn banken 329 en de
herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid. 330 Hierbij zijn –
naast de Bazel III-eisen die enkel zien op banken – aanvullende regels afgesproken om het prudentiële toezicht op
banken en ook beleggingsondernemingen verder te harmoniseren. De prudentiële regels voor banken en beleggingsondernemingen worden aangescherpt en uitgebreid en bovendien worden maatregelen geïntroduceerd ter versterking
van het toezicht. Hierbij moet onder meer worden gedacht
aan extra bevoegdheden voor toezichthouders, rapportageverplichtingen en regels omtrent informatiedeling. De richtlijn en de verordening beogen daarmee te komen tot een
versterking van de financiële soliditeit, stabiliteit en weerbaarheid van banken en beleggingsondernemingen.
Overigens sluit de implementatie door de Europese Unie
van het Bazel III-akkoord aan bij de bevindingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel van de
Tweede Kamer, die in haar rapport “Verloren krediet” van 10
mei 2010 331 diverse aanbevelingen heeft gedaan die door
de Tweede Kamer zijn overgenomen. Een belangrijke aanbeveling van de Tijdelijke commissie was dat de kapitaalvereisten voor banken en andere financiële ondernemingen
dienden te worden verhoogd. Een van de beste manieren
om de kosten en baten van het nemen van risico’s sterker
aan elkaar te koppelen, aldus de commissie, was het verhogen van de kapitaalvereisten. De versterking van het financieel toezicht in Europa geniet de volle steun van het
kabinet. Het kabinet heeft zich dan ook in Brussel ingezet
voor een spoedige totstandkoming van de richtlijn en de
328
329

330

331

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
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 (herschikking) (PbEU 2006, L 177).
Richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177).
Kamerstuk 31.980, nr. 4.
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verordening, waarvan de inwerkingtreding is voorzien voor 1
januari 2014.
In paragraaf 2 zal uitgebreider stil worden gestaan bij de eisen die voortvloeien uit het Bazel III-akkoord. In paragraaf 3
zal worden stilgestaan bij de ten aanzien van het Bazel IIIakkoord aanvullende onderwerpen met betrekking tot het
prudentiële toezicht. Veel van de nieuwe regels zijn niet in
het voorliggend wetsvoorstel terug te vinden. Dit heeft te
maken met de keuze van de Europese wetgever voor enerzijds een richtlijn, waarin met name de hervormingen van
het prudentiële toezicht zijn neergelegd, en anderzijds een
verordening, waarin met name de technische vereisten in
verband met dat toezicht zijn opgenomen. Hoewel met name de inhoud van de verordening niet is terug te vinden in
het onderhavige wetsvoorstel, zal in de paragrafen 2 en 3,
nader worden ingegaan op alle hoofdpunten van het nieuwe
Europese prudentiële kader. Hiermee wordt een zo volledig
mogelijk beeld geschetst van de concrete consequenties
van de richtlijn en de verordening kapitaalvereisten.
In paragrafen 4 en 5 zal aandacht worden besteed aan de
implementatieaspecten alsmede aan de verhouding tot het
in oprichting zijnde gemeenschappelijk Europees bankentoezicht. Ook zal hier aandacht worden besteed aan de fasegewijze invoering van de verschillende regels uit de richtlijn en de verordening. Tot slot zal in paragrafen 6 en 7 worden ingegaan op de gevolgen voor de regeldruk respectievelijk de toezichtkosten. In paragraaf 8 worden ten slotte de
consultatie van het wetsvoorstel en de reacties daarop besproken.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen welke ruimte en keuzemogelijkheden er in de richtlijn en de verordening kapitaalvereisten voor de lidstaten zitten en met name welke lidstaatopties er zijn. Voorts vragen deze leden van welke lidstaatopties Nederland gebruik maakt en welke opties door
andere lidstaten worden gebruikt.
Voor een verordening, die rechtstreeks werkt in de rechtsorde van de lidstaten, geldt in principe dat er geen keuzevrijheid is voor de lidstaten. In het geval van de verordening
kapitaalvereisten wordt echter voorzien in de mogelijkheid
om tijdelijk strengere prudentiële eisen te stellen in geval
van intensivering van macroprudentiële risico’s of systeemrisico. Dit wordt geïmplementeerd in het voorgestelde artikel
3:66 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit is overigens geen lidstaatoptie, omdat lidstaten verplicht zijn om
de uitoefening van deze bevoegdheid door een bevoegde
nationale autoriteit mogelijk te maken. Bij de implementatie
is ervoor gekozen om deze bevoegdheid toe te wijzen aan
de Nederlandsche Bank (DNB).
Het uitgangspunt bij de implementatie van een Europese
richtlijn is dat de inhoud ervan moet worden omgezet in nationaal recht. Hierbij is de juridische vormgeving vrij, zolang
het resultaat effectief is en voldoet aan de eisen die de richtlijn stelt. Dit geldt ook voor de implementatie van de richtlijn
kapitaalvereisten. Van een lidstaatoptie is sprake indien de
richtlijn optionele regels bevat die door een lidstaat al dan
niet kunnen worden omgezet in nationaal recht, of indien de
richtlijn een keuze biedt uit verschillende mogelijkheden. Dit
moet worden onderscheiden van de situatie waarin (nog)
geen sprake is van maximumharmonisatie en het lidstaten
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derhalve vrij staat om nog strengere of aanvullende nationale regels toe te passen. Vanwege het streven naar een single rulebook gaat de richtlijn kapitaalvereisten voor het
overgrote deel uit van maximumharmonisatie. Zoals in de
memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel uiteen is gezet,
beperkt het voorliggende wetsvoorstel zich tot hetgeen
noodzakelijk is voor de implementatie van de nieuwe richtlijn. Dit houdt ten eerste in dat voor zover er nog geen sprake is van maximumharmonisatie, er in het implementatiewetsvoorstel niet is voorzien in strengere of aanvullende nationale regels.332 Ten tweede betekent dit dat de bepalingen
uit de oude richtlijnen ongewijzigd zijn overgenomen en dat
de daarbij gemaakte keuzen ongemoeid zijn gelaten. Daar
waar (nog) niet tot harmonisatie is besloten, blijven de lidstaten vooralsnog bevoegd eigen beleid te voeren.
De onderhavige implementatie bevat als lidstaatoptie de optie tot invoering van een systeemrisicobuffervereiste. Voor
een beeld van de implementatie daarvan in verschillende
Europese verwijs ik naar bijlage I bij de brief van 29 januari
jl. naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit uw
Kamer over de kabinetsvisie op de bankensector en voorts
naar de antwoorden in paragraaf 3b van deze nota.333
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre er bij de
uitvoering van het onderzoek naar de stapeling van regelgeving in de financiële sector ook gekeken wordt naar kredietverlening en de concurrentiepositie. Ook vragen zij
waarom daar regelmatig op vooruit wordt gelopen door nu
extra maatregelen te nemen en welke maatregelen er dan
eventueel nog zijn terug te draaien na de evaluatie.
In het onderzoek dat het kabinet zal uitvoeren wordt gekeken naar de cumulatieve effecten van nieuwe regelgeving
voor banken op de kredietverlening, met name aan het midden- en kleinbedrijf. Om dit onderzoek effectief te laten zijn
is wel vereist dat de details van de belangrijkste maatregelen bekend zijn. Dit zijn overigens allemaal maatregelen die
al aangekondigd waren voordat dit onderzoek werd toegezegd. Ook geldt dat het merendeel van deze maatregelen is
afgesproken op Europees niveau, waardoor er vrijwel geen
ruimte is om deze terug te draaien. Voorts vragen de leden
van VVD-fractie in hoeverre de implementatiewet, de CRR
en CRD IV de ontwikkeling van kredietunies en crowd funding beperken en welke mogelijkheden er binnen de regelgeving zijn om deze alternatieve financieringsvormen door
te laten groeien tot volwaardige vormen van kredietverlening.
Crowd funding bestaat in de kern uit het bij elkaar brengen
van geldnemers en geldgevers. De geldgevers dragen direct en volledig het risico van de investering. Dit wijkt fundamenteel af van de kern van het bankbedrijf, waarbij geld
wordt aangetrokken en voor eigen rekening wordt uitge332

333

Hoewel de richtlijn vanwege het streven naar een single rulebook voor het overgrote deel maximumharmonisatie bevat,
geldt dit niet voor een aantal regels ten aanzien van governance, met inbegrip van het beloningsbeleid. Dit is bijvoorbeeld ook de reden dat het voorstel voor een strenger nationaal beloningsbeleid is opgenomen in een afzonderlijk wetsvoorstel.
Bijlage bij het verslag van 30 januari 2014 van een schriftelijk
overleg, Kamerstuk 32.013, nr. 50.
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leend. Crowd funding initiatieven worden dus niet beperkt
door (Europese) regels voor banken.
De Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten heeft geen gevolgen voor de mogelijkheden om kredietunies op te richten. Voor kredietunies geldt dat er binnen de
huidige (Europese) regels voor banken twee modellen
denkbaar zijn. Ten eerste het model van de perpetuele ledencertificaten. In dat geval is er geen sprake van het aantrekken van opvorderbaar geld en dus is geen bankvergunning vereist. Ten tweede is er een model van kredietbemiddeling, waarvoor eveneens geen bankvergunning vereist is.
Het kabinet is van mening dat deze structuren voor de korte
termijn werkbaar zijn, maar vanwege het inherente kleinschalige karakter voor de langere termijn geen optimale oplossing bieden. Voor de uitgebreide visie van het kabinet
hierop verwijs ik naar de brief die op 11 november jl. aan uw
Kamer is verzonden.334
De leden van de VVD-fractie vragen naar een overzicht van
de volledige implementatie van CRR en CRD IV. Daarbij willen zij weten welke maatregelen precies volgen uit de richtlijn kapitaalvereisten en wat uit de verordening. Daarnaast
vragen deze leden om een overzicht van wat er geregeld is
in de verordening, het Besluit prudentiële regels Wft en de
toezichthoudersregelingen. Ook willen deze leden weten
welke regels nu in lagere regelgeving worden uitgewerkt en
welke keuzes daardoor niet meer bij de formele wetgever
liggen.
Voor een overzicht van de implementatie van de richtlijn kan
ik verwijzen naar de transponeringstabel die is opgenomen
deel III van de memorie van toelichting. Aangezien de verordening rechtstreeks werkt, wordt deze niet omgezet in nationaal recht. Dit met uitzondering van artikel 458 van de
verordening, dat wordt geïmplementeerd in het voorgestelde
artikel 3:66 van de Wft. Onderwerpen die in de verordening
geregeld worden zijn ondermeer de aanscherping van de
definitie van kapitaal, de introductie van specifieke eisen
voor liquiditeitsbuffers, de introductie van specifieke eisen
voor funding, eisen t.a.v. Credit Value Adjustment (CVA)risico, aanpassing van kapitaalseisen ten opzichte van centrale tegenpartijen, de introductie van een hefboomratio en
openbaarmakingsverplichtingen.
DNB heeft ten behoeve van de toepassing van de richtlijn
en de verordening een nieuwe toezichthouderregeling tot
stand gebracht: de Regeling specifieke bepalingen CRD IV
en CRR. Deze Regeling bevat onder meer nadere regels
over de kapitaalbuffer en macroprudentiële maatregelen, invulling van reeds bestaande opties en discreties, invulling
van benodigde transitietermijnen en -percentages en intrekking van de bestaande toezichthouderregelingen.
Zoals hiervoor aangegeven bevat de richtlijn grotendeels
maximumharmonisatie. Voor zover er nog belangrijke keuzes aanwezig waren, zoals ten aanzien van de invoering
van het systeemrisicobuffervereiste of de inrichting van het
beloningsbeleid, zijn deze in het wetsvoorstel opgenomen.
De lagere wetgeving, zoals het implementatiebesluit, bevat
dan ook met name nadere uitwerking en aanpassingen in
de vorm van verwijzingen of schrappen van voorschriften
334

Kamerstuk 33.704, nr. 3.
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naar aanleiding van de verordening. Voorts zijn de openbaarmakingsvereisten voor ondernemingen bij algemene
maatregel van bestuur geïmplementeerd; ook op dat onderwerp is sprake van maximumharmonisatie.
De leden van de CDA-fractie vragen naar de mate waarin
sprake is van een level playing field als gevolg van de richtlijn en naar eventuele zorgen daarover naar aanleiding van
de implementatie door andere lidstaten. Voorts willen deze
leden weten in hoeverre er bij de implementatie sprake is
van een «nationale kop» op Europese regels.
In het kader van het streven naar een single rulebook en
daarmee naar een gelijk speelveld voor banken in Europa,
is met het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk gekozen voor
verregaande harmonisatie. Dit blijkt onder meer uit het feit
dat voor het eerst een verordening onderdeel is van het Europese raamwerk van kapitaalvereisten en in de richtlijn is
gekozen voor veel maximumharmonisatie. Al met al is hierdoor de speelruimte voor lidstaten significant ingeperkt. Zoals reeds aangegeven bevat het voorliggende implementatievoorstel dan ook geen nieuwe nationale regels.
De leden van de CDA-fractie vragen naar het risico dat activiteiten zullen verschuiven naar de schaduwbanksector als
gevolg van verscherpte regelgeving en de maatregelen die
worden genomen om deze risico’s te beperken.
Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik naar de antwoorden op Kamervragen over ditzelfde onderwerp van het
lid Nijboer (PvdA) die op 24 maart aan uw Kamer zijn gestuurd.
§ 2. Bazel III
a. kapitaal
In Bazel III staan de strengere kapitaalvereisten voor banken centraal. Banken moeten meer kapitaal aanhouden en
het kapitaal dat wordt aangehouden moet voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot de kwaliteit daarvan. De
strengere eisen aan kapitaal zijn gericht op de versterking
van de kapitaalpositie van banken onder normale en moeilijke omstandigheden.
Zodoende is een bank beter in staat om potentiële verliezen
op te vangen. De kapitaaleisen voor banken uit Bazel III
gelden in de verordening ook voor bepaalde categorieën
van beleggingsondernemingen. Welke beleggingsondernemingen aan dezelfde kapitaalvereisten als banken moeten
voldoen wordt bepaald door de reikwijdte van de definitie
van beleggingsonderneming in artikel 4 van de verordening.
De strengere kapitaaleisen uit Bazel III zijn onderverdeeld in
twee categorieën:
(i) kwalitatieve eisen aan het kapitaal; en
(ii) kwantitatieve eisen aan het kapitaal.
Kwalitatieve eisen aan het kapitaal
De uit Bazel III afkomstige kwalitatieve eisen aan het kapitaal zijn opgenomen in deel twee van de verordening. In dit
deel wordt uiteengezet welke typen (kapitaal) instrumenten
als kapitaal voor de solvabiliteit mogen worden ingezet en
aan welke kenmerken en karakteristieken deze instrumenten moeten voldoen. Uit oogpunt van het verliesabsorberend vermogen van het verplicht aan te houden kapitaal zijn
de volgende kwaliteitscategorieën in het kapitaal gemaakt:
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(i) tier 1-kapitaal (bijvoorbeeld uitgegeven en gestort aandelenkapitaal of ingehouden winsten); en
(ii) tier 2-kapitaal (bijvoorbeeld bepaalde achtergestelde leningen of perpetuele obligaties).
Binnen het tier 1-kapitaal wordt er vervolgens weer onderscheid gemaakt tussen het tier 1-kapitaal dat bestaat uit tier
1-kernkapitaal en aanvullend tier-1 kapitaal. De twee kwaliteitscategorieën kapitaal en de verdere onderverdeling in
het tier 1-kapitaal bepalen de rangorde van het verliesabsorberend vermogen van de instelling. Zo heeft bij verliezen
van een instelling het tier 1-kapitaal dat bestaat uit gewone
aandelen het hoogste absorptievermogen, vervolgens het
aanvullend tier 1-kapitaal en tot slot het tier 2-kapitaal. Om
de kwaliteit van het kapitaal verder te borgen stelt de verordening kwalitatieve criteria aan het tier 1-kernkapitaal dat
bestaat uit gewone aandelen, criteria aan het aanvullend tier
1-kapitaal en criteria aan het tier 2-kapitaal. Bij de kwalitatieve criteria aan kapitaal kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de eis dat aandelen alleen mogen worden meegenomen in de samenstelling van het verplicht aan te houden
kapitaal, voor zover de aandelen zijn uitgegeven door de instelling zelf.
Kwantitatieve eisen aan het kapitaal
De kwantitatieve eisen aan het kapitaal zijn opgenomen in
deel 2 van de verordening. In dat deel wordt een getal van 8
procent van de som van de naar risico gewogen activa en
posten van een bank ter dekking van het kredietrisico als
absolute ondergrens voor de solvabiliteit gehanteerd. Deze
ondergrens werd ook in Bazel II gehanteerd en zodoende
vindt er op dit punt geen wijziging plaats in Bazel III. Wat
wel verandert, is de samenstelling van de relatieve limieten
van het kapitaal teneinde aan de 8 procent eis te voldoen.
Zo leiden de nieuwe limieten tot een verplicht aan te houden
percentage aan tier 1-kernkapitaal dat bestaat uit gewone
aandelen van 4,5 procent en een totaal aan te houden percentage aan tier 1-kapitaal van 6 procent. Dit brengt mee
dat voor de 8 procent ondergrens een instelling maximaal 2
procent aan tier 2-kapitaal kan meetellen. Onder Bazel II
kon een bank nog voor 4 procent van het tier 2-kapitaal inbrengen als verplicht aan te houden solvabiliteit. Met deze
nieuwe limieten verdwijnt met Bazel III ook de inzet van het
huidige tier 3 als kapitaal voor de verplichte minimumsolvabiliteit van 8 procent.
De ratio achter deze verscherpte kwantitatieve eisen aan
het kapitaal is dat kapitaal dat voor de 8 procent mag worden meegeteld, een hoog absorptievermogen moet bezitten
om de weerbaarheid van banken te verhogen.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de D66-fractie vragen naar het effect van de
hogere kapitaaleisen op de kredietverlening, financieringkosten van de banken en de financiële stabiliteit. Ook vragen deze leden in hoeverre Nederlandse banken al aan deze eisen voldoen. De leden van de fractie van de PVV vragen naar de gevolgen voor de kredietverlening en de Nederlandse banken van het vooruitlopen met een hogere leverage ratio. Deze leden vragen ook naar hoeveel kapitaal Nederlandse banken nog nodig hebben en aan een leverage
ratio van 4% te voldoen en hoe de Nederlandse banken er
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momenteel voorstaan wat betreft de buffers. De leden van
de VVD-fractie vragen wat de gevolgen van hogere kapitaaleisen zijn voor de korte termijn en voor de kredietverlening. Daarbij vragen deze leden wanneer de scenario’s die
DNB gaat opstellen voor de kredietverlening in relatie tot de
economische groei gereed zijn.
Op korte termijn zal ik uw Kamer een studie van DNB doen
toekomen over het effect van (hogere) kapitaaleisen op de
kredietverlening. 335 Hierin gaat DNB onder meer in op de
hoeveelheid kapitaal die banken de komende jaren waarschijnlijk nog nodig zullen hebben om aan alle kapitaaleisen
te voldoen, inclusief een leverage ratio van 4%. Ook wordt
uitgebreid stilgestaan bij het effect van hogere kapitaalseisen op het aanbod van krediet door banken. Uit eerdere publicaties van DNB valt in elk geval op te maken dat Nederlandse banken de balansen tot op heden hebben weten te
versterken door winstinhouding en de verkoop van (buitenlandse) activa. Deze routes hebben geen negatieve effecten
op de kredietverlening.336
Hogere kapitaaleisen vereisen dat banken een groter deel
van de balans financieren door middel van eigen vermogen
in plaats van met vreemd vermogen. Op de korte termijn
kan dit leiden tot een opwaarts effect op de financieringkosten omdat eigen vermogen duurder is dan vreemd vermogen. De kans dat verstrekkers van vermogen hun geld
(deels) kwijtraken, neemt echter ook af wanneer banken beter gekapitaliseerd zijn. Dit kan op middellange termijn juist
weer een drukkend effect hebben op de financieringskosten,
omdat het risico waarvoor vermogensverschaffers gecompenseerd moeten worden afneemt.337
Hogere kapitalisatie heeft een positief effect op de financiële
stabiliteit omdat hiermee faillissementskans van banken, en
daarmee gepaard gaande onrust op de financiële markten,
afneemt. Ook zijn banken met meer kapitaal beter in staat
om de continuïteit en stabiliteit van de kredietverlening te
waarborgen. Daarnaast kan meer kapitaal banken een sterkere prikkel geven om prudent beleid te voeren, aangezien
meer eigen vermogen op het spel staat.
De leden van de D66-fractie vragen naar een nadere onderbouwing van de hoogte van de kapitaaleisen. Welke
analyses liggen aan deze kapitaaleisen ten grondslag en is
hiermee ook de optimale hoogte voor de kapitaaleisen bereikt?
Het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk implementeert het
Bazel III akkoord in Europese wetgeving. Het Bazel III akkoord is onder meer gebaseerd op onderzoek door het Bazelse Comité naar de kosten en baten van hogere kapitaaleisen.338 Dit onderzoek leidt niet tot één bepaald optimaal
kapitaalniveau, maar laat zien dat de nettobaten van hogere
kapitaaleisen positief zijn voor een bepaalde reikwijdte aan
335
336
337
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Toezegging van Minister Dijsselbloem uit het AO Kredietverlening van 20 maart 2013.
Zie onder meer DNB. Overzicht Financiële Stabiliteit najaar
2013, pagina 13.
Zie Basel Committee on Banking Supervision. An assessment
of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements. Augustus 2010.
Zie DNB. Results of the Basel III monitoring exercise in The
Netherlands. April 2013.

330

algemene delen memories van toelichting
hogere (risicogewogen) kapitaaleisen. De kapitaaleisen die
in Bazel III/CRD-IV zijn vastgelegd vallen in alle gevallen
binnen de reikwijdte waarin het Bazelse Comité verwacht
dat de nettobaten van hogere kapitalisatie positief zijn.
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de
som van tier 1 en 2-kapitaal met 8% gelijk is gebleven, en
vragen waarom dan van een kwantitatieve verbetering wordt
gesproken.
De som van het tier 1 en tier 2-kapitaal dat alle banken minimaal dienen aan te houden blijft 8%, maar hierbinnen
moet nu wel relatief veel meer tier 1-kapitaal worden aangehouden. Hier bovenop worden meerdere nieuwe buffers
geïntroduceerd (kapitaalconserveringsbuffer, systeembuffer,
contracyclische kapitaalbuffer). Deze buffers staan weergegeven in tabel 1 van de memorie van toelichting van onderhavige implementatiewet. Door de introductie van de kapitaalbuffers is de maximale (risicogewogen) kapitaaleis die
uit hoofde van CRD-IV kan worden opgelegd verdubbeld.
Deze buffers dienen te bestaan uit kapitaal van de hoogste
kwaliteit, te weten tier 1-kernkapitaal. Hiermee wordt dus
niet alleen een kwalitatieve maar ook een kwalitatieve verhoging van de kapitaaleisen bereikt.
Kamerstuk 33 849 nr 03
b. buffers
Naast de kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan bankkapitaal en ter dekking van de risico’s uit de risicogewogen activa van een bank, introduceert Bazel III het concept van de
kapitaalbuffer. Alle banken en een aantal beleggingsondernemingen moet voortaan tevens over een bepaalde hoeveelheid kapitaalbuffers beschikken zodat hun specifieke
karakteristieken ten opzichte van andere banken en beleggingsondernemingen in de vereiste kapitaalratio worden gereflecteerd. Op deze buffer kan bij tegenvallende resultaten
worden ingeteerd, waarbij restricties op de winst- en bonusuitkeringen in werking treden, zonder dat het kernkapitaal
direct wordt aangetast. Dit algemene kader voor de kapitaalbuffer is op wetsniveau reeds deels geïntroduceerd in de
Wijzigingswet financiële markten 2014. Voor de inhoudelijke
uitwerking van de buffercomponenten zal worden aangesloten bij de bestaande praktijk in het Besluit prudentiële regels
Wft waarbij meer gedetailleerde regels op lager regelingsniveau worden uitgewerkt. Op het niveau van de wet worden
de onderdelen benoemd waaruit de totale kapitaalbuffer is
opgebouwd.
Op grond van de Bazelse regels gelden twee typen kapitaalbuffers voor alle banken. 339 Het betreft de contracyclische kapitaalbuffer, die dient om schommelingen in de kredietcyclus te kunnen opvangen, en de kapitaalconserveringsbuffer van 2,5% van de risicogewogen activa van de
onderneming.
Kapitaalconserveringsbuffer
De kapitaalconserveringsbuffer dient om banken standaard
te verplichten een “stootkussen” te hebben in de vorm van
2,5% van hun risicogewogen activa.
339

CRD IV trekt een groot deel van de regels van het Bazelse
kapitaalakkoord door naar bepaalde beleggingsondernemingen. In paragraaf 3 wordt daarop nader ingegaan.
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Contracyclische kapitaalbuffer
Voorts wordt een contracyclische kapitaalbuffer (countercyclical capital buffer) geïntroduceerd. Deze wordt opgebouwd
in tijden van hoogconjunctuur en afgebouwd in tijden van
laagconjunctuur. De exacte hoogte van de contracyclische
kapitaalbuffer van een individuele bank hangt samen met de
geografische spreiding van de risico’s waar zij aan is blootgesteld. De toezichthouder van elke lidstaat stelt, op basis
van de relatieve kredietgroei in die lidstaat en andere door
het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board, ESRB) aan te wijzen indicatoren, voor alle
betreffende risico’s in die lidstaat een percentage vast van 0
tot 2½% (van de risicogewogen activa). Afhankelijk van de
geografische spreiding van de betreffende risico’s geldt voor
elke individuele bank vervolgens het gewogen gemiddelde
van die percentages. In tijden waarin economie van een
land een grote groei doormaakt en oververhit dreigt te raken, waardoor als gevolg van al te genereus verstrekte kredieten “zeepbellen” zouden kunnen ontstaan, wordt een
bank dus, als ze in dat land actief is, verplicht om daarvoor
een buffer op te bouwen. Wanneer het economische tij
daarna zou keren, kan de toezichthouder in dat land vervolgens het bufferpercentage voor dat land stapsgewijs verlagen en op die manier banken toestaan om in te teren op het
kapitaal dat ten behoeve van deze buffer wordt aangehouden.
Tabel 1: kapitaaleisen onder Bazel II, Bazel III en CRD IV
(als percentage van risicogewogen activa)
% Bazel % Bazel 3 % CRD IV
2
Tier 1-kernkapitaal
2
4,5
4,5
Aanvullend tier 12
1,5
1,5
kapitaal
Tier 2-kapitaal
4
2
2
Kapitaalconserveringsn.v.t.
2,5
2,5
buffer
Contrayclische buffer340
n.v.t.
0-2,5
0-2,5
Systeemrelevantie- en
n.v.t.
n.v.t.
1-3,5
systeemrisicobuffer341
Totale minimumom8
10,5-13 10,5-16,5
vang kapitaal342
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre bij de vaststelling van de hoogte van de contracyclische buffer rekening wordt gehouden met de kredietverlening, en of de huidige kredietsituatie in combinatie met de economische situatie tot gevolg zou hebben dat deze buffer op 0% wordt gezet. De leden van de PvdA-fractie informeren naar de waarschijnlijke indicatoren die gebruikt zullen worden om de betreffende risico’s voor een bank in een lidstaat vast te stellen, en wanneer de European Systemic Risk Board (ESRB)
340
341
342

Afhankelijk van de economische cyclus.
Afhankelijk van de instelling. Zie ook voetnoot 11 voor meer
details m.b.t. deze buffers.
De opsomming kan slechts als een indicator gezien worden
omdat de kwaliteit van het kapitaal in de verschillende ‘lagen’
verschilt.
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hierover met een rapport zal komen. Deze leden vragen het
kabinet hierbij te waken voor «overdeterminatie» met betrekking tot de vormgeving van deze indicator, wat ten koste
zou kunnen gaan van de transparantie van de anticyclische
buffer. Ook vragen deze leden naar de minimale opbouwen afbouwstappen die gebruikt zullen worden bij deze buffer.
De hoogte van de contracyclische buffer is direct gekoppeld
aan de kredietgroei. Voor het bepalen van de hoogte van
deze buffer wordt in elk geval gekeken naar het gewogen
gemiddelde van de actuele kredietgroei (als percentage van
het bbp) in de jurisdicties waarin de betreffende bank actief
is, afgezet tegen het gewogen gemiddelde van de lange
termijn trend van de kredietgroei (eveneens als percentage
van het bbp) in dezelfde jurisdicties. De contracyclische buffer kan worden opgelegd in stappen van minimaal 0,25 procentpunt of een veelvoud hiervan (bijvoorbeeld 0,5 procentpunt of 0,75 procentpunt).
Ter indicatie heeft DNB in april 2013 aangegeven dat de
gemiddelde contracyclische buffer voor Nederlandse banken op dat moment op 0,5% van de risicogewogen activa
zou zijn vastgesteld, indien deze buffer al volledig in werking
zou zijn getreden.343 Dit was slechts indicatief, aangezien de
contracyclische buffer pas vanaf 2016 wordt ingefaseerd en
pas in 2019 volledig kan worden toegepast.
De ESRB is gemandateerd om nadere richtsnoeren vast te
stellen voor de toepassing van de contracyclische buffer
door toezichthouders. Deze richtsnoeren gaan onder meer
over indicatoren die inzicht geven in de systeemrisico’s die
opgebouwd kunnen worden in tijden van forse kredietgroei.
Deze richtsnoeren worden in de loop van het jaar afgerond.
Een belangrijke uitdaging hierbij is om de buffer zodanig
vorm te geven dat deze recht doet aan de complexiteit van
het onderwerp, zonder hierbij uit het oog te verliezen dat de
totstandkoming van de hoogte van de buffer op transparante en begrijpelijke wijze dient te gebeuren. Het is daarom
positief dat de ESRB als onderdeel van de richtsnoeren ook
aandacht zal besteden aan transparantie en externe communicatie.
De leden van de PVV-fractie vragen of banken gedwongen
kunnen worden tot aandelenemissies wanneer niet tijdig
aan de buffervereisten voldaan wordt, en welke instrumenten het kabinet heeft om de buffers te verhogen zonder dat
de kredietverlening hierbij in het geding komt (zoals een
verbod op dividenduitkering).
Het niet beschikken over de volledige voorgeschreven kapitaalbuffer kent een eigen sanctieregime, waarbij de instelling zelf aan de hand van een kapitaalconserveringsplan zal
moeten aangeven hoe zij denkt alsnog het benodigde bufferniveau te bereiken. Indien DNB het ingediende plan als
onvoldoende beoordeelt, kan zij op grond van artikel 3:62a,
vijfde lid, van de Wft voorschrijven dat de instelling op een
bepaald moment over een toetsingsvermogen beschikt van
een bepaalde omvang. Dat betreft derhalve een resultaatverplichting. Daarnaast of in plaats daarvan kan DNB op
343

Verordening 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen, PbEU 2013 L 287, p. 63.
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grond van hetzelfde artikel ook bepaalde specifieke middelen voorschrijven om het doel te bereiken, namelijk dat de
instelling bepaalde dividenduitkeringen en betalingen achterwege laat met het doel het beschikbare bufferkapitaal te
doen vergroten. De bevoegdheid van DNB gaat echter niet
zo ver dat zij op grond van dat artikel ook andere middelen,
zoals een aandelenemissie, kan voorschrijven.
Nederlandse banken zijn goed op weg om te voldoen aan
alle Bazel III-kapitaalvereisten en hebben de kapitaalposities tot op heden voornamelijk versterkt door middel van
winstinhouding en verkoop van (buitenlandse) activa. Ook
de komende jaren hebben banken naar verwachting voldoende mogelijkheden om de kapitaalposities verder te versterken zonder het kredietaanbod onnodig te beperken, zoals voortdurende winstinhouding, uitgifte van aanvullend tier
1-kapitaalinstrumenten, eventuele aandelenemissies en
verdere kostenbesparingen.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de wijze
waarop het percentage van de contracyclische kapitaalbuffer precies wordt berekend en of hierbij ook rekening wordt
gehouden met een gelijk speelveld voor banken. Tevens
vragen zij, alsook de leden van de PvdA-fractie, of de Europese Centrale Bank (ECB) een rol krijgt bij de bepaling van
de contracyclische kapitaalbuffer en de systeemrisicobuffer.
Op grond van artikel 136 van de richtlijn kapitaalvereisten
moet er in elke lidstaat een autoriteit worden aangewezen
die het contracyclische-bufferpercentage voor die lidstaat
bepaalt. In Nederland zal dat DNB zijn. Vanaf november
2014 wordt de ECB de toezichthouder op de Nederlandse
banken (rechtstreeks wat betreft de significante banken, en
indirect op de overige banken. Zie tevens onder paragraaf 4
van deze nota). Op grond van artikel 5, eerste lid, van de
SSM-verordening 344 behouden de nationale autoriteiten de
bevoegdheid om kapitaalbuffervereisten vast te stellen om
systeemrisico’s en macroprudentiële risico’s te adresseren,
zowel voor significante als overige banken. Hiermee maakt
de SSM-verordening een expliciet onderscheid tussen micro- en macro-prudentiële taken.
Daaronder vallen ook de contracyclische kapitaalbuffer en
de systeemrisicobuffer. Het tweede lid bepaalt vervolgens
dat de ECB, indien zij dit nodig acht, de buffervereisten
stringenter kan toepassen.
Specifiek voor de contracyclische kapitaalbuffer geldt dat de
aangewezen autoriteit deze kapitaalbuffer vaststelt voor alle
uitzettingen in haar jurisdictie, ongeacht het land van vestiging van de bank die de uitzetting heeft. De toezichthouder
op deze bank past de buffereis vervolgens toe.
De vereiste contracyclische kapitaalbuffer per bank is het
gemiddelde van de vastgestelde percentages per jurisdictie,
gewogen naar de omvang van de blootstellingen van die
bank in die jurisdicties. Op deze manier wordt gezorgd voor
een gelijk speelveld voor de banken, omdat alle banken
voor wat betreft de blootstellingen in een bepaalde jurisdictie aan dezelfde contracyclische kapitaalbuffer moeten voldoen. Ook zal het Europese Comité voor Systeemrisico’s
344

Verordening 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen, PbEU 2013 L 287, p. 63.
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(ESRB) nadere richtsnoeren vaststellen waarmee de nationale autoriteiten rekening moeten houden bij het vaststellen
van de contracyclische kapitaalbuffer.
Kamerstuk 33 849 nr 03
c. liquiditeit
In de financiële crisis die begon in 2007 is gebleken dat de
beheersing van de liquiditeit van banken belangrijk is voor
de stabiliteit van een bank. Bepaalde banken konden toentertijd wel voldoen aan de solvabiliteitseisen, maar ondervonden problemen bij het beheersen van het liquiditeitsrisico. Bijgevolg werden banken geconfronteerd met een opdrogende liquiditeit, wat onmiddellijk effect had op de financiële positie van een bank. Als een bank immers onvoldoende liquide activa heeft, kunnen opgevraagde deposito’s
niet worden uitbetaald, waardoor al snel het risico van een
“bankrun” ontstaat en een bank in zeer korte tijd failliet kan
gaan doordat deze niet meer aan haar verplichtingen kan
voldoen. Het Bazelse Comité vond het mede vanuit dat
oogpunt opportuun om met basisprincipes voor de beheersing van het liquiditeitsrisico te komen.
Als aanvulling op deze basisprincipes heeft het Bazelse
Comité twee minimumstandaarden ontwikkeld voor kapitaal
dat als liquide mag worden beschouwd, namelijk:
(i) de liquiditeitsdekkingsgraad en
(ii) de netto stabiele financieringsverhouding.
De liquiditeitsdekkingsgraad geeft aan of een bank op een
termijn van 30 dagen aan de mogelijke uitstroom van opeisbare deposito’s kan voldoen door verkoop van zeer liquide
activa. De netto stabiele financieringsverhouding bepaalt de
verhouding tussen kortlopende financiering, bijvoorbeeld
door deposito’s, en de langlopende kredietuitzettingen door
een bank, bijvoorbeeld hypotheken.
Het gewijzigde toezicht op de liquiditeit zal zowel liquiditeit
op de korte termijn, als de stabiliteit van financiering op de
wat langere termijn beoordelen. In de verordening zijn de
regels die zien op de liquiditeit opgenomen in deel 6. Deze
liquiditeitsregels zijn momenteel summier opgesteld en dienen vooralsnog het doel om te kunnen monitoren op welke
wijze de liquiditeitsratio’s betreffende de liquiditeitsdekkingsgraad en de netto stabiele financieringsverhouding nader moeten worden ingevuld. Tot die tijd hebben de lidstaten de bevoegdheid om nationaal geldende liquiditeitsregels
te continueren of op te stellen. Wel rust op banken en bepaalde categorieën beleggingsondernemingen de plicht om
hun liquiditeitsgraad en netto stabiele financieringsverhoudingen te rapporteren aan de Nederlandsche Bank (DNB).
Met de input uit deze rapportages zal Europese Commissie
een definitief Europees raamwerk voor het liquiditeitstoezicht opstellen. In ieder geval zullen de op Europees niveau
geharmoniseerde uitgewerkte liquiditeitsregels vanaf 2015
gefaseerd van kracht worden, uitmondend in een volledige
harmonisatie van regels in 2018.
Tot 2015 zullen de huidige Nederlandse liquiditeitsregels
van toepassing blijven op banken (momenteel gelden deze
regels niet voor beleggingsondernemingen). Waar noodzakelijk worden de Nederlandse liquiditeitsregels aangepast
aan de (voorlopige) liquiditeitsregels in de verordening.
Vanaf 2015 zullen de Europese liquiditeitsregels vervolgens
gefaseerd van toepassing zijn op banken en bepaalde typen
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beleggingsondernemingen.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de inzet van de
regering bij de voorgenomen harmonisering van de liquiditeitsregels per 2018. Deze leden vragen tevens naar de liquidity coverage ratio van de vier grootste banken per eind
2013. Daarbij vragen deze leden ook in hoeverre de liquiditeitsregels die op dit moment voor de Nederlandse banken
gelden afwijken van de regels in de richtlijn en verordening
kapitaalvereisten, hoe dat in andere landen zit en of er verschillen bestaan tussen de liquidity coverage ratio uit Bazel
III en de regels die nu zijn vastgelegd in CRD-IV. De leden
van ChristenUnie-fractie pleiten voor een zo spoedig mogelijke invoering van de liquiditeitseisen en vragen waarom is
gekozen voor een traject van 4 jaar waarbij de regels nu
slechts summier zijn opgesteld.
Het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk introduceert afspraken over de introductie van liquiditeitsratio’s, waaronder de
liquidity coverage ratio (liquiditeitsdekkingsgraad). De liquiditeitsdekkingsgraad vereist dat banken over voldoende
(zeer) liquide activa beschikken om de uitstroom van passiva over een periode van minimaal 30 dagen te kunnen
doorstaan gedurende een stressperiode. De liquiditeitsdekkingsgraad zal worden ingefaseerd tussen 2015 en 2018.
Net als bij de kapitaaleisen is ook bij de liquiditeitsdekkingsgraad gekozen voor een geleidelijke infasering, om rekening
te houden met de mogelijke negatieve effecten voor de reele economie gedurende de introductie ervan. Gemiddeld
voldoen de Nederlandse banken op dit moment al (ruim)
aan de Bazelse definitie van de liquiditeitsdekkingsgraad,
ook wanneer de volledige infasering hiervan in 2018 als uitgangspunt wordt genomen. Op dit moment is er nog geen
verplichting voor banken om de liquiditeitsdekkingsgraad te
publiceren, waardoor geen uniform overzicht kan worden
gegeven voor de vier grootste banken. Hierop zal meer zicht
komen wanneer de liquiditeitsdekkingsgraad bindend wordt
ingevoerd per 2015. Het feit dat de Nederlandse banken
gemiddeld genomen al aan deze eis voldoen, vloeit onder
meer voort uit het feit dat DNB al meerdere jaren een liquiditeitseis voor de Nederlandse banken hanteert die veel raakvlakken kent met de basisprincipes van de liquiditeitsdekkingsgraad zoals opgenomen in het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk. 345 De meeste Europese landen hanteerden
tot op heden echter geen nationale liquiditeitsregel die vergelijkbaar zijn met de liquiditeitsdekkingsgraad.
Het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk geeft de Europese
Commissie een mandaat om de precieze uitwerking van de
afspraken over de liquiditeitsdekkingsgraad vast te leggen in
een gedelegeerde handeling. De Commissie dient deze uiterlijk 30 juni 2014 te publiceren. Een zorgvuldige en adequate uitwerking van de verordeningafspraken over de liquiditeitsdekkingsgraad in de gedelegeerde handeling door de
345

De liquiditeitseis in Nederland vereist van banken dat zij zowel
over de periode van een week als een maand voldoende liquiditeit hebben om gedefinieerde uitstromen op te vangen. Conceptueel lijkt dit sterk op de liquiditeitsdekkingsgraad. Wel zijn
er verschillen in de uitstroompercentages voor de passivacategorieën, en de samenstelling van de toegestane liquiditeitsbuffers.

333

algemene delen memories van toelichting
Commissie is hierbij van belang. Zolang de precieze invulling in EU-verband niet bekend is, kan een goede vergelijking met het de Bazelse afspraken over de liquiditeitsdekkingsgraad nog niet gemaakt worden.
Kamerstuk 33 849 nr 03
d. hefboomratio
Naast de strengere kapitaalseisen op basis van de risicogewogen activa, onderkent Bazel III het belang van een
niet-risicogewogen kapitaalmaatstaf om de balansomvang
van een bank in verhouding tot het tier 1-kernkapitaal aan te
geven. Deze kapitaalmaatstaf, de zogenoemde hefboomratio, stelt een grens aan de opbouw van een overmatige
schuldpositie door de bank. Tijdens de financiële crisis die
in 2007 begon bleek namelijk dat banken gunstige op risico
gebaseerde kapitaalratio’s konden rapporteren, terwijl ze
tegelijkertijd een buitensporige schuldpositie hadden opgebouwd. Met een hefboomratio wordt getracht de verhouding
tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen van een
bank terug te brengen naar gezonde verhoudingen.
De hefboomratio is een geheel nieuwe kapitaalmaatstaf.
Daarom is er tijd nodig om het begrip zorgvuldig te definieren en de ratio’s nauwkeurig te kalibreren voordat de hefboomratio als een definitieve eis voor banken geldt. In de
richtlijn is er zodoende vanaf 1 januari 2014 (de inwerkingtredingsdatum van de verordening) voorzien in een observatieperiode waarbinnen de hefboomratio op basis van de
rapportage van banken aan de toezichthouders, wordt gecontroleerd. De rapportages inzake de hefboomratio zullen
vanaf 2015 ook aan het publiek openbaar worden gemaakt.
Tegelijkertijd zal de Europese Bankenautoriteit (EBA) de
consequenties van de hefboomratio op verschillende businessmodellen van banken onderzoeken, voornamelijk de
consequenties voor banken met een laag risicoprofiel zoals
hypotheekverstrekkers.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de rapportages door
banken en de input van EBA, zal de Europese Commissie
voor 31 december 2016 een rapport opstellen, eventueel
vergezeld van een voorstel met betrekking tot de definitieve
vormgeving van de hefboomratio, dat vervolgens met de
Europese Raad van Ministers en het Parlement zal worden
besproken. De Europese Commissie zal zich inzetten om de
verplichte hefboomratio, in lijn met het tijdspad van Bazel III
voor de inwerkingtreding van een hefboomratio, per 1 januari 2018 te introduceren.
De verordening kapitaalvereisten bevat het Europese traject
waarlangs de hefboomratio definitief wordt geharmoniseerd
in EU-verband. Het kabinet heeft een voorschot op deze
discussie willen nemen door, mede naar aanleiding van het
advies van de Commissie Structuur Nederlandse banken,
aan te geven te zullen streven naar een hefboomratio van
minimaal 4%, voor in elk geval voor alle systeemrelevante
banken.
Het kabinet plaatst dit streven mede in de context van de
discussie die over de hefboomratio in EU-verband zal worden gevoerd: de inzet van het kabinet is om te komen tot
een geharmoniseerde afspraak over een hefboomratio van
minimaal 4% voor in elk geval alle systeemrelevante banken
in de EU. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan zal het kabinet
zich ervoor inzetten dat de lidstaten in elk geval de mogelijkheid krijgen om zelf een hogere hefboomratio op te leg-
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gen. In lijn met de afspraken die hierover gemaakt zijn in de
verordening kapitaalvereisten, zou dit betekenen dat de afspraken over de hefboomratio in dat geval onderdeel zouden moeten worden van het zogenoemde flexibiliteitspakket.346
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen hoe de hefboomratio is
geregeld in de implementatiewet en naar het verband met
het flexibiliteitspakket.
De hefboomratio (ook wel leverage ratio genoemd) is geen
onderdeel van de implementatiewet. Met betrekking tot de
leverage ratio worden in de verordening kapitaalvereisten
regels gesteld aangaande de berekening en rapportage.
Een bindende afspraak over de leverage ratio is nog geen
onderdeel van de Europese harmonisatie. Het nu vastgelegde tijdspad voorziet in de invoering van een geharmoniseerde bindende norm per 2018. Een verhoging van de leverage ratio maakt bijgevolg ook geen onderdeel uit van het
flexibiliteitspakket, d.w.z. het pakket dat de mogelijkheid
biedt tot de tijdelijke invoering van strengere prudentiële
vereisten als bedoeld in het voorgestelde artikel 3:66 van de
Wft en artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten.
De leden van de PvdA-fractie vragen naar een taxatie van
het Europese speelveld ten aanzien van een minimale leverage ratio van 4% voor alle systeembanken en ten aanzien
van de optie om de leverage ratio tevens op te nemen in het
flexibiliteitspakket, zodat nationaal verdergaande eisen kunnen worden gesteld. De leden van de PVV-fractie vragen of
er meerdere landen zijn die een voorschot nemen op een
hogere leverage ratio. Ook de leden van de fractie van de
ChristenUnie vragen welke landen afkoersen op een leverage ratio van meer dan 3%.
De vaststelling van de Europese afspraken over de leverage
ratio zal naar verwachting in 2016/2017 plaatsvinden. Op dit
moment is daarom (nog) geen duidelijk krachtenveld te
schetsen. Niettemin acht ik het een positieve ontwikkeling
dat de leverage ratio in het debat over de kapitalisatie van
banken recentelijk aan draagvlak lijkt te hebben gewonnen.347 Ook is Nederland niet het enige land in Europa waar
de leverage ratio hoger is dan 3%, of waar dit wordt overwogen.348
De leden van de PvdA-fractie willen op het terrein van de risicogewogen kapitaaleisen weten welke eisen het CRD IVpakket stelt op het gebied van de interne risicomodellen
voor banken, en of daarbij minimumrisicowegingen afgesproken voor bepaalde typen activa. Ook vragen deze leden
wie de controle op het interne risicomodel van banken gaat
uitvoeren in relatie tot de bankenunie, en op basis van welke regels dit gebeurt. Tot slot vragen deze leden naar de
mening van het kabinet over een door toezichthouders ontwikkeld standaard risicomodel.
346
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Zie artikel 511, lid 2 van de verordening kapitaalvereisten.
Zie de antwoorden op vragen van het lid Aukje de Vries (VVD)
aan de Minister van Financiën over extra eisen Nederlandse
banken (ingezonden 11 maart 2014) met kenmerk
2014Z04436.
Kamerstuk 32.013, nr. 50.
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Het CRD IV-kapitaalvereistenraamwerk stelt eisen aan banken die interne modellen gebruiken voor het berekenen van
de risicogewogen activa. De eisen betreffen het risicobeheer, de governance en de modellen zelf. Voor het gebruik
van interne modellen is goedkeuring nodig van zowel een
onafhankelijke validatie-afdeling binnen de bank als van de
toezichthouder. Daarnaast moeten interne modellen jaarlijks
getest worden op basis van een extra jaar aan statistische
gegevens. Substantiële wijzigingen van het model of vergroting van de reikwijdte van het model betekenen ook dat het
model opnieuw moet worden goedgekeurd door de toezichthouder. De regels die aan het gebruik van interne modellen door banken worden gesteld, zijn onderdeel van de
verordening kapitaalvereisten. Onder het Europese toezichtsraamwerk zal de ECB deze regels handhaven voor de
banken die onder direct toezicht van de ECB komen te
staan.
Interne modellen kennen geen standaard minimum risicowegingen voor bepaalde typen activa. Dit is immers wat
interne modellen onderscheidt van het standaardmodel dat
banken ook mogen gebruiken.349 Wel gelden er voor sommige typen activa minimum waarden voor parameters
waarmee risicogewichten worden berekend. 350 Ik heb uw
Kamer eerder geïnformeerd over de mate waarin ongewenste verschillen kunnen bestaan in de berekeningen van
risicogewichten door banken die interne modellen gebruiken, en wat er gedaan wordt om deze verschillen te verminderen. 351 Deze maatregelen betreffen het bevorderen van
consistentie in de wijze waarop banken hun risico’s modelleren en daarover publiceren en consistentie in de beoordeling door toezichthouders. Tegen deze achtergrond ziet het
kabinet vooralsnog geen noodzaak om een standaard risicomodel te ontwikkelen.
De leden van de fractie van de PVV vragen per wanneer de
leverage ratio van 4% moet zijn bereikt en in welk tempo de
leverage ratio dient te worden opgebouwd.
In de beantwoording op de vragen van het lid de Vries
(VVD) over de leverage ratio heb ik aangegeven dat de Nederlandse systeembanken uiterlijk in 2018 de leverage ratio
naar minimaal 4% hebben gebracht.352 Hiertoe dienen DNB
349

350
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Banken gebruiken het standaardmodel of (indien ze daartoe
toestemming hebben van de toezichthouder) een eigen intern
model voor het berekenen van de risicogewichten. Het standaardmodel kent aan verschillende typen activa verschillende
standaard risicogewichten toe. Interne modellen zijn er In twee
varianten, de Foundation Internal Rating System Based Approach (FIRB) en de Advanced Internal Rating System Based
Approach (AIRB) methode. Het belangrijkste verschil tussen
deze twee is dat bij FIRB banken alleen een Inschatting maken van de kans op wanbetaling, terwijl bij AIRB banken tevens een eigen inschatting maken van het verwachte verlies
indien wanbetaling plaatsvindt.
Voorbeelden hiervan zijn de minimale kans op wanbetaling
voor retailuitzettingen en het minimale verlies bij wanbetaling
voor hypotheken.
Zie onder meer Kamerstuk 32.013, nr. 50.
Zie de antwoorden op vragen van het lid Aukje de Vries (VVD)
aan de Minister van Financiën over extra eisen Nederlandse
banken (ingezonden 11 maart 2014) met kenmerk
2014Z04436.
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en de betreffende banken de meerjarige kapitaalplanning
aan te passen, waarbij de toezichthouder erop zal toezien
dat dit in een verantwoord tempo gebeurt.
De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre het Nederland juridisch vrij staat om een hogere leverage ratio op te
leggen. Tevens vragen deze leden wanneer hieromtrent
voorstellen vallen te verwachten van de regering.
Zolang een bindende leverage ratio nog geen onderdeel is
van de Europese harmonisatie van kapitaalvereisten, staat
het Nederland vrij om eigen beleid te formuleren. DNB en
de betreffende banken zullen de hogere leverage ratio verwerken in de meerjarige kapitaalplannen van de banken. Op
dit moment is er dan ook geen aanleiding om voor de leverage ratio nadere voorstellen te doen.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe hoog de
leverage ratio bij de verschillende Nederlandse systeembanken nu is. Deze leden vragen ook of er bij de introductie
van een Europese leverage ratio afspraak in 2018, vervolgens ook nog een ingroeipad volgt. Deze leden begrijpen
dat banken hiervoor tijd nodig hebben, maar pleiten ook
voor een ambitieus tijdspad voor invoering.
Op dit moment is het niet mogelijk de hoogte van de leverage ratio voor de individuele banken weer te geven. Banken
hoeven pas vanaf 2015 te publiceren over de leverage ratio
ontwikkelingen conform de Bazel III-definities. De meeste
banken publiceren op dit moment al informatie over de
hoogte van de leverage ratio, echter deze getallen zijn tussen banken onderling niet altijd goed vergelijkbaar en kunnen ook betrekking hebben op kapitaaldefinities conform
Bazel II. De gemiddelde leverage ratio van de Nederlandse
banken conform de definities van Bazel III is op dit moment
zo’n 3,5% gebaseerd op de definitie van de leverage ratio
zoals die uiteindelijk zal gaan gelden.353
In de verordening kapitaalvereisten is de ambitie opgenomen om per 2018 een bindende EU-brede leverage ratio afspraak te introduceren. De verordening kapitaalvereisten
laat ruimte voor zowel een directe invoering van een leverage ratio eis per 2018, of een gefaseerde invoering. Eventuele ingroeipaden zijn onder meer afhankelijk van de definitie
en hoogte van de leverage ratio.
Kamerstuk 33.849, nr. 12
Minister Dijsselbloem: De heer Koolmees, de heer Merkies
en anderen hebben gevraagd naar de standaardrisicomodellen. Waar vindt de risicoweging nu plaats? Hoeveel discretionaire bevoegdheid leg je waar neer? Is er wel een onafhankelijke beoordeling? Voor de risicoweging kunnen
banken gebruikmaken van het standaardmodel of van interne modellen. Uit eerder onderzoek van het Basel-comité en
van de Europese Bankenautoriteit blijkt dat er grote verschillen in de risicogewichten zitten tussen banken, terwijl het eigenlijk gaat om vergelijkbare risico’s. Dat moet dus verbeteren. Daar is ook veel ruimte toe en op dit moment wordt
daar ook echt aan gewerkt. Het voortouw in dezen ligt bij de
353

Dit is de uiteindelijke definitie van tier 1 kapitaal die van toepassing zal zijn wanneer de transitieafspraken over het meenemen van (aanvullend) tier 1 kapitaal conform Basel 2/CRDIII definities, volledig zijn uitgefaseerd.
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EBA. Ik ben ervan overtuigd dat je zult zien dat als de ECB
het bankentoezicht gaat overnemen vanaf eind dit jaar, in
het proces daaraan voorafgaand, het doorlichten van balansen, dit soort verschillen al heel scherp naar voren zullen
komen.
Je zult zien dat de vergelijkbaarheid en objectiviteit van risicowegingen de komende paar jaar, in de startfase van het
bankentoezicht van de ECB, volop op de agenda komen en
dat wij daarover nadere afspraken gaan maken. Daar ben ik
het ook zeer mee eens. Dit zijn dingen die dankzij de invoering van het Europese bankentoezicht eindelijk in beeld komen en aangepakt kunnen worden. Wat mij betreft gaan we
dat ook doen.
Het lijkt mij een open deur dat wij sinds de eurocrisis weten
dat staatsobligaties niet meer geheel risicovrij zijn, als zij dat
ooit al zijn geweest. Mijn opvatting is dat de wet- en regelgeving moet worden aangepast om de risico’s van staatsobligaties een reële weging te geven en niet de nulweging
die wij nu in de Europese context kennen. Dat vereist een
herziening van het kapitaaleisenraamwerk CRD IV dat net in
werking is getreden. Hierover is ook een internationale discussie in het Basel-comité.
Ik beloof niet dat wij dit op korte termijn gaan regelen, want
dit is buitengewoon politiek gevoelig. Die gevoeligheid
neemt mogelijk af naarmate we uit de crisis bewegen en de
spreads lager zijn en hopelijk blijven. Dan moet het mogelijk
zijn om tot een meer realistische behandeling van staatsobligaties te komen. Dat is de inzet van de Nederlandsche
Bank en van mij in internationale fora.
De heer Van Dijck heeft gevraagd hoe het zit met de asset
quality review die nu gaat plaatsvinden en de stresstests die
erachteraan komen. Hoe gaat men daarbij om met de
staatsobligaties? In de stresstest zullen staatsobligaties
worden meegenomen in het scenario. Naarmate je meer
staatsobligaties hebt, kunnen concentratierisico’s een factor
zijn om te stressen in het scenario dat op een bank wordt
losgelaten. Daar krijgt het een plek in. […]
De heer Tony van Dijck (PVV): De afgelopen jaren is door
de ECB via de LTRO 1.000 miljard aan de banken beschikbaar gesteld met de bedoeling dat de banken kredieten
zouden gaan verlenen. De banken hebben daar echter
staatsobligaties mee gekocht om zo de rente van de desbetreffende lidstaten te drukken. Zo is in een paar jaar tijd een
ontzettende bubbel op de bankbalansen ontstaan, van 100
miljard naar 350 miljard. Ik noemde Italië al. Het is natuurlijk
raar dat dit in de CRD IV, die net als het resolutiemechanisme en de bankenunie eigenlijk bedoeld is om de
band tussen landen en banken door te knippen, niet wordt
meegenomen. Dit houdt immers de navelstreng tussen banken en landen gigantisch in stand. Het is heel raar dat dit in
de CRD IV niet wordt getackeld.
Minister Dijsselbloem: Dit is een van de manieren waarop
staten en banken met elkaar verweven zijn. Dat wil niet
zeggen dat de stappen die wij nu zetten, niet zinvol zijn of
dat de stappen die wij zetten in het kader van de BRRD en
het SRM, niet zinvol zijn. Dit zou echter een zodanig gewicht moeten krijgen dat daarmee concentratierisico’s worden vermeden. Banken hebben dit overigens niet gedaan
om de rente te drukken. Zij hebben dit veelal gedaan omdat
het een interessant risicovrij hoog rendement gaf. Naarmate
de spreads hoger waren en de risico-
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weging nul was, was het interessanter om deze obligaties
op de balans te nemen. Daarmee is dus een iets ander effect beoogd dan het effect dat de heer Van Dijck beschrijft.
Het is gewoon een makkelijk rendement. Wij zijn het er wel
over eens dat concentraties van staatsobligaties van één
overheid, zeker van de eigen overheid, ongewenst zijn en
beperkt zouden moeten worden.
De heer Tony van Dijck (PVV): Buiten dat aantrekkelijke
rendement zal er nog wel iets zijn. Het is immers geen toeval dat het precies de banken van de lidstaten zijn die de
obligaties kopen van diezelfde lidstaat. Een Italiaanse bank
had misschien iets meer rendement kunnen behalen met
Spaanse obligaties. Er zal allicht ...
Minister Dijsselbloem: Nee, de Spaanse obligaties zijn inmiddels ...
De voorzitter: De Minister heeft het woord nog niet.
De heer Tony van Dijck (PVV): Wat ik wil zeggen, is dat er
wellicht iets van een verwevenheid zal zijn geweest. Is de
Minister bereid om in ieder geval te pleiten voor een plafond
voor het aantal obligaties dat op een balans mag staan? De
staatsobligaties zouden niet als risicovrij gewaardeerd moeten worden. Dat geloof ik wel, maar moeten de concentratierisico’s waar de Minister over spreekt, nu dan niet getackeld
worden? Moet niet worden gezegd dat je niet meer dan zoveel procent aan staatsobligaties op je balans mag hebben?
Minister Dijsselbloem: Ik twijfel bij het instrument van een
plafond. Ik vind het instrument van een correcte risicoweging aantrekkelijker. Een andere weg om dit een plek te geven is natuurlijk de buffervereiste die de prudentiële toezichthouder oplegt, op zou moeten leggen of op kan leggen,
afhankelijk van de eis waarover wij spreken. Concentratierisico’s kunnen ook daarin tot uitdrukking komen. Hetzelfde
geldt voor risico’s die in het systeem zitten van de nationale
economie van het land waarin de bank voornamelijk actief
is. De middelen die ik wil inzetten, zijn dus eigenlijk bestaande middelen of middelen die wij in deze wetgeving regelen. Ik weet niet of wij nu per se een nieuwe knop moeten
introduceren, die van de cap. Het lijkt mij uitwerking. Het is
een van de punten die in de toekomst nog moeten worden
geregeld. Volgens mij is daarover brede overeenstemming
in de Kamer, en het kabinet is het daar ook zeer mee eens.
De heer Koolmees (D66): Ik dank de Minister voor deze lijn,
waarover wij het eens zijn. De liquiditeitsregels zijn een
complicerende factor die mij in dit soort discussies steeds
voor de voeten wordt geworpen. Enerzijds vragen wij de
banken in de komende nieuwe regels om veel meer liquide
middelen aan te houden. Daarvoor worden vaak staatsobligaties gebruikt omdat deze liquide zijn. Anderzijds zie ik de
perverse prikkel van geen risicogewicht aan staatsobligaties. Hoe zou je dat op kunnen lossen?
Minister Dijsselbloem: Ik weet niet of wij dat per se moeten
oplossen.
Als wij met elkaar vinden dat een bank niet te veel staatsobligaties van één land of van zijn eigen land op de balans
moet hebben, kan die portefeuille over meer landen worden
verdeeld. Dan is het probleem opgelost. Zo zijn er vele mogelijkheden om dit vermeende knelpunt op te lossen. Er zijn
ook andere instrumenten. Je kunt activa op je balans nemen
die liquide te maken zijn et cetera. Ik weet niet of wij ons dit
nu heel erg moeten aantrekken en moeten zeggen: dat
moeten wij dan maar niet doen, want dan schijnt er een
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nieuw probleem te zijn. De financiële sector is buitengewoon behendig in het oplossen van problemen. Ik denk dat
het ook kan. Dit is maar één voorbeeld van hoe het zou
kunnen.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik kom nog even terug op
de eventuele cap op de hoeveelheid staatsobligaties. Ik begrijp dat de Minister daar niet voor is, maar meer kiest voor
een goede risicoweging van de verschillende vormen van
leningen en staatsobligaties. Kan de Minister nog iets meer
zeggen over de consequenties van zo’n eventuele cap? Wat
zouden de voor- en nadelen daarvan zijn?
Minister Dijsselbloem: Mijn eerste reactie zou zijn – dat is
geen antwoord op de vraag – dat het belangrijk is om hier
met elkaar vast te stellen wat wij willen en dat daar internationaal een behoorlijke inzet op nodig zal zijn. De precieze
manier waarop dat gebeurt, lijkt mij stap twee. Mijn voorlopig standpunt daarover is dat er knoppen in de wetgeving
zitten. Ik weet dus niet of een cap op dat punt toegevoegde
waarde heeft. Ik ben er niet bij voorbaat op tegen. Wij kunnen er gewoon verder over nadenken.
Ik vind het belangrijker dat wij het taboe van de discussie in
internationaal verband doorbreken. Mijn bezwaar of bedenking zou zijn dat je daarmee heel erg ingrijpt in de vrijheid
van de bank om in principe zijn eigen beleid te bepalen. Je
wilt eigenlijk niet dat er concentratierisico’s ontstaan of dat
bepaalde risico’s verborgen blijven door een onterechte
nulweging van de risico’s. Dat laatste los je op door er een
risicogewicht aan te hangen. Als je dat risicogewicht vervolgens differentieert naar reële risico’s die in staatsobligaties
van landen besloten liggen, los je het probleem al op. Ik
weet dus niet of je het additionele instrument van een cap
nodig hebt; ik laat het nog open. Mijn belangrijkste punt op
dit moment is: laten wij ons niet meteen vastpinnen op hoe
die regel er precies moet uitzien. Het is al heel wat als wij
een en ander in internationaal verband in beweging zouden
krijgen. U hoort mij hardop denken, voorzitter; dat is het eerlijke antwoord.
[…] De leverage ratio is volop in beweging. Dat blijkt ook uit
het commentaarstuk waarvan zojuist kopieën zijn verspreid.
Het bezoek aan het IMF in Washington was in dat opzicht
heel interessant. Het onderwerp stond niet echt op de
agenda, maar uit alle gesprekken met collega’s en bankpresidenten uit verschillende landen bleek dat er echt volop
beweging is rond de leverage ratio. In Engeland heeft het
Ministerie van Financiën aan de centrale bank, de Bank of
England, gevraagd om een advies en oordeel te geven over
de leverage ratio. Dat komt in mei. In Engeland is men ook
zeer overtuigd van het belang ervan. In de VS is de leverage ratio nu hoger vastgelegd dan het niveau dat het Baselcomité vooralsnog heeft vastgesteld. Het gaat hier om 5%
op het niveau van de bank holding. Er zat wel een verschil
in. Als u meer in detail wilt weten hoe de VS het doen, kunnen wij die informatie later nog wel schriftelijk geven. Zij stellen die dus voor de grotere systeembanken vast op 5%.
Ik dacht dat de definitiediscussie tussen «Basel» en de VS
nu in belangrijke mate was afgerond. Ik heb er nog over zitten praten met de baas van de Fed, mevrouw Yellen. Er zijn
nog een paar verschillen. Er vindt nu weer een consultatie
plaats tussen het Basel-comité en de VS om de laatste verschillen er eventueel nog uit te halen. Het is in ieder geval
wel duidelijk dat die verschillen veel kleiner zijn geworden.
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De heer Koolmees heeft gevraagd waarom de leverage ratio 4% bedraagt. Waarom niet 10%? Ik heb al eerder aangegeven dat de 4% een rationele grond en een politieke
grond heeft. De rationele grond is dat wij vinden dat de leverage ratio, ongewogen, en de gewogen risicoratio in een
goede verhouding tot elkaar moeten staan, omdat zij anders
beide een pervers effect kunnen hebben. Als je de leverage
ratio te hoog vaststelt in relatie tot de risicogewogen ratio’s,
wordt het interessanter om relatief meer risico’s op de balans te nemen. De leverage ratio wordt dan het meest dominant en die neemt de risico’s niet mee, want die is per definitie ongewogen. Daarom is het belangrijk dat zij in de
goede verhouding tot elkaar staan. Zo zijn wij tot 4% gekomen.
De politieke betekenis van de 4% is dat wij internationaal
willen benadrukken dat de 3% die voorlopig door Basel is
vastgesteld, niet hoog genoeg is. Wij doen dit niet alleen,
maar samen met de VS, het VK, Zweden, Zwitserland en
andere landen. Dat is het politieke signaal dat wij hiermee
afgeven: de leverage ratio moet hoger; ten minste naar 4%.
Zoals gezegd, is dat volop in beweging.
De heer Van Dijck zei: straks komt er alsnog maximumharmonisatie en dan mag het niet meer. Welnu, ten eerste is
onze inzet er zeer op gericht om in Europees en liefst internationaal verband op dat hogere niveau te komen. Mocht
dat niet lukken, dan zullen wij ons ervoor inzetten dat het
ons nog steeds vrijstaat om aan die 4% vast te houden. Wij
moeten ons ook realiseren dat de grootste Nederlandse
banken al boven de 4% zitten of heel dicht daarbij. De twee
banken daaronder, die in handen zijn van de Staat, nog niet.
Maar die banken gaan daar de komende jaren naartoe. Het
zou dus een heel vreemd signaal zijn als wij onze ambitie
op 3% zouden vastprikken, terwijl onze grootste banken al
beter gekapitaliseerd zijn op dat punt.
De heer Koolmees heeft de vraag nog algemener gesteld:
zijn wij er nu met deze kapitaaleisen, of moeten ze in de
toekomst verder omhoog? Er is niet één optimaal niveau,
sprak hij ontwijkend, omdat wij het echt hebben over minimumeisen. Daarbovenop maken wij met buffereisen veel
meer maatwerk mogelijk. Daar zit natuurlijk wel het risico
aan dat sommige nationale prudentiële toezichthouders niet
verantwoord omgaan met de nationale flexibiliteit – die op
zichzelf genomen overigens heel goed te verdedigen is,
want het maakt gewoon uit in welk land een bank vooral actief is – en reële risico’s niet vertalen naar systeembuffers of
cyclische buffereisen. Dan zouden wij er in de toekomst
verder met elkaar over moeten spreken om dit gezamenlijk
op een hoger niveau te brengen of meer dwingend te maken in plaats van discretionair aan de nationale toezichthouders over te laten. Dat soort discussies zullen er zeker
nog komen. Verder is de leverage ratio nog volop in beweging. Ik noemde zojuist al even de discussie die over het
volgende gaat. Wij hebben wel bail-in met elkaar afgesproken, maar hoe weet je nu zeker dat je, als een bank in de
problemen zit en je als resolutieautoriteit naar binnen loopt,
voldoende bail-inbaar kapitaal aantreft, het liefst zonder de
depositohouders te moeten meenemen? De depositohouders zijn zeker gesteld tot € 100.000, maar grotere depositohouders kunnen in gevaar komen als een bank niet voldoende kapitaalinstrumenten heeft die bail-inbaar zijn.
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Dat kan ook te maken hebben met een kwestie die de heer
Nijboer heeft aangesneden, het verpanden. Die discussie is
ook weer zo’n voorbeeld.
We hebben de bail-in nu geregeld, maar als je nog verder
gaat nadenken en bezien hoe het in de praktijk gaat werken,
dan moet je eigenlijk ook nog verdere eisen stellen. Is er
voldoende bail-inbaar kapitaal aanwezig?
Ook dat is een antwoord op de vraag van de heer Koolmees
of we er nu zijn. Nee dus, ook deze discussie moet nog
worden beslecht internationaal. Overigens werken we ook
hierin nauw samen met de Financial Stability Board. De
voorzitter daarvan is de president van de Bank of England
en hij trekt er ook zeer aan om dat op een hoog niveau vast
te stellen.
De heer Van Dijck heeft nog gevraagd of uitkeringen van dividenden en bonussen kunnen worden beperkt voordat een
bank door de buffers heen gaat. Het antwoord daarop is
nee. Indien niet wordt voldaan aan de buffervereiste, worden automatische beperkingen van kracht. Dat gaat volgens
mij vooral over zaken als winstuitkering. Ik geloof niet dat
het aan banden leggen van het betalen van bonussen daar
specifiek bij staat. Ik kijk naar mijn ambtenaren. Staan de
bonussen wel bij de automatische beperkingen die dan in
werking treden? Ik zie hen ja knikken. Dan is het antwoord
dus ja, al begon ik het met nee. We laten het antwoord op
die vraag nog wat verduidelijken en dan kom ik er later op
terug. De heer Van Dijck krijgt een adequaat antwoord.
[…] De heer Merkies heeft nog een vraag gesteld over de
leverage ratio. Zijn aanname was dat die onderdeel is of
wordt van het flexibiliteitspakket en daarmee per definitie tijdelijk is. Dat zien wij niet zo. De leverage ratio wordt via het
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) gehandhaafd, en dat is onderdeel van Pillar 2. Pillar 2 bestaat
al, dat is dat deel van de voorschriften waarin overheden
zelf verder mogen gaan. Dat is iets anders dan het flexibiliteitspakket. Het flexibiliteitspakket is verbonden aan heel
strikte voorwaarden, zoals inderdaad tijdelijkheid.
Waarop moet worden geconsulteerd in Europa. Men kan er
bezwaar tegen maken. «Flexibiliteitspakket» suggereert
meer dan het zal gaan betekenen. De leverage ratio wordt
gewoon onderdeel van Pillar 2.
De heer Merkies (SP): Ter verduidelijking: het stond juist zo
in de memorie van toelichting. Dat had de Minister zelf gezegd. Het zou betekenen dat de afspraken over de hefboomratio in dat geval onderdeel zouden worden van het
zogenaamde flexibiliteitspakket. De VVD heeft daar toen
vragen over gesteld. In de beantwoording werd er gezegd:
het is geen onderdeel ervan. Toen zat ik mij een beetje af te
vragen wat het nu is. Wordt het er dan misschien onderdeel
van? Als de Minister dat nu echter uitsluit, dan is er weer
duidelijkheid over.
Minister Dijsselbloem: Als wij verwarring hebben gecreëerd
op dat punt, dan spijt ons dat natuurlijk. Het wordt er geen
onderdeel van. Het is en blijft wat ons betreft onderdeel van
Pillar 2. Dat is een nationale bevoegdheid. Het toezicht erop
en de handhaving ervan gaat wel door de ECB gebeuren.
Dat geldt echter voor meerdere onderdelen.
[…] De heer Merkies heeft verder gevraagd waarom de leverage ratio in Pillar 2 komt. In Pillar 2 komen de aangrijpingspunten waarbij de nationale toezichthouder beleidsvrijheid heeft. Die hebben wij nodig omdat wij hierbij voorals-
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nog een stukje verdergaan dan de voorlopige consensus die
in Basel over de leverage ratio is bereikt. Wij gaan een stapje verder en daarom doen wij dat binnen Pillar 2. Daartoe
heeft de Nederlandse toezichthouder eigenstandig de genoemde mogelijkheid. Daar hoeven wij de wetgeving niet
voor aan te passen. Dit past bij de instrumenten die de Nederlandsche Bank al heeft.
Kamerstuk 33.849 nr. C
De leden van de PvdA-fractie vragen naar het voornemen
van de regering om de ongewogen kapitaaleis te verhogen
van 3% naar 4%, en vragen op basis van welke berekeningen de regering tot deze verhoging is gekomen. Ook vragen
deze leden de mening van de regering over de wenselijkheid om, zoals diverse economen bepleiten, de minimale leverage ratio nog verder te verhogen naar bijvoorbeeld 10%.
Het kapitaaleisenraamwerk van CRD-IV bevat een verhoging van de risicogewogen kapitaaleisen. Daarnaast is in
CRD-IV voor het eerst de ambitie opgenomen om per 2018
een bindende Europese ongewogen kapitaaleis (leverage
ratio) te introduceren. Tijdens de financiële crisis bleek de
leverage ratio een goede indicator te zijn voor de stabiliteit
van een bank. Gegeven de voordelen van deze maatstaf en
omwille van de consistentie binnen het totale kapitaaleisenraamwerk, is het wat het kabinet betreft daarom noodzakelijk om ook een hogere leverage ratio na te streven voor
tenminste systeemrelevante banken, in samenhang met de
verhoging van de risicogewogen kapitaaleisen. Een leverage ratio van minimaal 4% waarborgt dit beter dan een leverage ratio van 3%. Diverse economen bepleiten een verdere
verhoging van de leverage ratio. Het uitgangspunt van het
kabinet is dat de systeemrelevante banken de leverage ratio
uiterlijk in 2018 naar minimaal 4% dienen te hebben gebracht.354 Er is geen aanleiding deze plannen nu bij te stellen, temeer omdat de totale verliesabsorberende capaciteit
van banken sowieso groter zal zijn dan 4%: ook kapitaal- en
schuldinstrumenten die niet mogen meetellen voor het voldoen aan de leverage ratio (zoals tier 2kapitaalinstrumenten en ongedekte junior en senior schuldobligaties) zullen onder de nieuwe Europese afspraken over
bail-in aangeslagen kunnen worden om verliezen te absorberen en om de bank te herkapitaliseren indien sprake is
van een situatie van resolutie.
Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie hoe de regering
het Europese streven naar een single rule book beoordeelt
in het kader van het streven naar een hogere minimale leverage ratio. In hoeverre is in dat geval sprake van daadwerkelijke maximumharmonisatie/een daadwerkelijk single rule
book? Ook vragen deze leden of de regering voornemens is
zich in te spannen voor een Europese afspraak over een
hogere leverage ratio dan de tot op heden vastgestelde 3%.
Is het raadzaam van deze 3% af te wijken, en is hier sprake
van een tijdelijke afwijking of voorziet de regering harmonisatie op termijn?
Op dit moment bestaan nog geen bindende Europese afspraken over de leverage ratio. Het kapitaaleisenraamwerk
CRD-IV staat toe dat lidstaten eigen beleid op het terrein
354

Zie Tweede Kamer, Vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel van
de Handelingen nr. 1633.
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van de leverage ratio kunnen vaststellen zolang hierover
nog geen bindende Europese afspraken zijn gemaakt. Wel
is in CRD-IV de ambitie opgenomen om per 2018 een bindende Europese leverage ratio afspraak te introduceren.
Deze kan worden vormgeven door zowel minimum- als
maximumharmonisatie. Afhankelijk van de precieze Europese afspraken, die naar verwachting uiterlijk in 2017 over
de leverage ratio worden gemaakt, zal het Nederlandse beleid daar te zijner tijd op aangepast moeten worden. In ieder
geval is het inderdaad de inzet van het kabinet om ook in
Europees verband te komen tot een geharmoniseerde leverage ratio van minimaal 4% voor tenminste alle systeemrelevante banken.
De leden van de SP-fractie vragen of de kapitaalvereisten
uit tabel 1 van de memorie van toelichting door de regering
op dit moment voldoende worden geacht, in afwachting van
Europese afspraken over de leverage ratio. Had staatssteun
aan de banken achterwege kunnen blijven indien deze regels in 2008 al van kracht zouden zijn geweest? Waarom
zijn geen tijdelijke hogere risicogewogen kapitaaleisen gesteld totdat de leverage ratio mogelijk per 2018 wordt ingevoerd? Ook vragen deze leden of de risico’s op hernieuwd
bankfalen met deze kapitaaleisen tot 2018 nu voldoende
zijn afgedekt, en zo ja, wat de situatie na 2018 anders
maakt.
De totale risicogewogen kapitaaleisen onder CRD-IV (gebaseerd op Bazel III) kunnen voor de grootste banken meer
dan verdubbelen ten opzichte van de eisen onder Bazel II.
Wanneer deze eisen volledig geïmplementeerd zouden zijn
geweest ten tijde van de financiële crisis, had dit een forse
bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de mate
van staatssteun die noodzakelijk is geweest in Europa. Op
zichzelf zouden echter ook deze nieuwe eisen niet in alle
gevallen voldoende zijn geweest om destijds verleende
staatssteun volledig te voorkomen, en daarom is het ook
van groot belang dat de verhoogde kapitaaleisen van CRDIV aangevuld worden met afspraken over bail-in. In geval
van resolutie dragen hierdoor de vermogensverschaffers
van een bank in de eerste plaats de lasten van een resolutie. In ieder geval zal minimaal 8% van de passiva van een
bank dienen te worden aangewend voor het absorberen van
verliezen en het herkapitaliseren van de bank. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan na bail-in van minimaal 8%
van de passiva aanspraak worden gemaakt op een bijdrage
uit het Europese resolutiefonds dat de komende jaren door
middel van bijdragen van de banken zal worden opgebouwd.
Het kabinet acht de risicogewogen kapitaaleisen uit CRD-IV
noodzakelijk en voldoende. Er is op dit moment geen noodzaak deze, al dan niet tijdelijk, verder te verhogen, ook gezien de complementaire afspraken die over bail-in zijn gemaakt. Sowieso zullen deze risicogewogen eisen de komende jaren ook geleidelijk aan verder worden ingefaseerd
(de eisen in tabel 1 van de memorie van toelichting gelden
niet per direct). In aanvulling op de risicogewogen kapitaaleisen acht het kabinet het echter ook van belang dat de leverage ratio van banken de komende jaren verder stijgt.
Daarom dient de leverage ratio van de Nederlandse systeemrelevante banken de komende jaren verder te verbeteren tot minimaal 4% uiterlijk in 2018. Gelijktijdig zal het ka-
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binet ervoor pleiten om ook in Europees verband per 2018
tot een afspraak te komen waarbij de leverage ratio minimaal 4% dient te zijn.
Kamerstuk 33 849 nr 03
§ 3. Overige aspecten van CRD IV in aanvulling op Bazel III
a. governance en beloningen
[deze passage is verplaatst naar de toelichting op art. 3:17a
(red.)]
b. systeemrelevantiebuffer
[deze passage is verplaatst naar de toelichting op art. 3:62a
(red.)]
c. systeemrisicobuffer
[deze passage is verplaatst naar de toelichting op art. 3:62a
(red.)]
d. macroprudentiële eisen
[deze passage is verplaatst naar de toelichting op art. 3:66
(red.)]
Kamerstuk 33 849 nr 03
e. herstel- en afwikkelingsplannen
In artikel 74, vierde lid, van de richtlijn kapitaalvereisten
wordt de plicht tot het opstellen van herstel – en afwikkelingsplannen geïntroduceerd. Deze afwikkelingsplannen zullen zien op een ordentelijke afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in de zin van de verordening kapitaalvereisten. In hetzelfde artikel in de richtlijn kapitaalvereisten is ook een bepaling opgenomen, die ziet op het opstellen van herstelplannen door voornoemde instellingen.
Deze herstelplannen beogen ervoor te zorgen dat de financiële positie van een instelling na een aanzienlijke verslechtering weer op orde wordt gebracht. De bepaling betreffende
de herstelplannen zal als onderdeel van de beheerste bedrijfsvoering (artikel 3:17, eerste lid, onderdeel c, Wft) in het
Besluit prudentiële regels worden opgenomen.
Inzake de afwikkelingsplannen, beogen deze plannen scenario’s op te nemen die gebruikt kunnen worden bij de afwikkeling van een bank of beleggingsonderneming die in
ernstige financiële problemen verkeert. Bij afwikkeling moet
niet alleen worden gedacht aan de situatie waarin een bank
daadwerkelijk failleert, maar ook aan een doorstart door
middel van het overhevelen van de gezonde delen van een
bijna failliete bank naar een gezonde bank of een herstructurering van een probleembank.
Bij het opstellen van de plannen door DNB is leidend dat bij
de afwikkeling van een instelling de negatieve gevolgen
voor de reële economie worden beperkt en wordt voorkomen dat de Staat te hulp moet schieten. Omdat zowel DNB
(op grond van deel 3 van de Wft) als de Minister van Financiën (op grond van deel 6 van de Wft) betrokken zijn of betrokken kunnen zijn bij de afwikkeling van een instelling, en
vanwege de algehele politieke eindverantwoordelijkheid van
de Minister van Financiën voor de stabiliteit van het financiele stelsel, worden afwikkelingsplannen die zien op systeemrelevante instellingen door DNB in overeenstemming
met de Minister van Financiën opgesteld.
De richtlijn kapitaalvereisten loopt met de bepaling over afwikkelingsplannen vooruit op de richtlijn voor het herstel en
de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
(Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Over die
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ontwerprichtlijn hebben de Raad en het Europees Parlement op 20 december 2013 een politiek akkoord bereikt.
Terwijl voornoemde richtlijn zal voorzien in een nadere regeling voor herstel– en afwikkelingsplannen, geeft de richtlijn
kapitaalvereisten slechts een algemene plicht tot het opstellen van herstel- en afwikkelingsplannen, zonder verder in te
gaan op de modaliteiten voor het herstel en de afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen zelf. Deze zullen
in de BRRD onderdeel zijn van een meer uitgewerkt en geharmoniseerd raamwerk voor herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen. Met het oog op deze
toekomstige ontwikkeling zal de wettelijke plicht tot het opstellen van afwikkelingsplannen, in lijn met de bepaling uit
artikel 74, vierde lid, van de richtlijn kapitaalvereisten, een
basaal karakter hebben en louter zien op het opstellen van
afwikkelingsplannen die in voorkomend geval kunnen worden gebruikt voor de afwikkeling van een instelling.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen waarom het opstellen
van de herstel- en afwikkelingsplannen zo lang duurt en
langer dan gepland. Deze leden verwijzen daarbij naar de
brief van 29 januari 2014, waarin is gemeld dat de herstelen afwikkelingsplannen in het najaar 2014 gereed zijn, terwijl eerder is gemeld dat dit eind 2013 zou zijn.
In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen de herstelplannen en de afwikkelingsplannen die voor
de drie grootste banken worden opgesteld. In een herstelplan beschrijft een bank zelf wat zij zal doen om te herstellen als zij in zwaar weer terecht komt. In de afwikkelingsplannen wordt beschreven hoe de drie grootste banken
worden afgewikkeld wanneer zij in moeilijkheden zijn gekomen en niet op eigen kracht kunnen herstellen. Voor de
vaststelling van afwikkelingsplannen door DNB is overeenstemming nodig met de Minister van Financiën.
Er is een aantal redenen waarom de afwikkelingsplannen in
tegenstelling tot de herstelplannen nog niet gereed zijn. Het
betreft zeer complexe materie, die potentieel grote impact
kan hebben op banken. Zorgvuldige analyse en besluitvorming is daarom essentieel. De banken hebben duizenden
pagina’s met gegevens over hun economische activiteiten
en hun juridische, financiële en operationele verwevenheden aangeleverd, welke DNB heeft beoordeeld en geanalyseerd om vervolgens de afwikkelingsplannen te kunnen opstellen. Dit is zowel voor de banken als voor DNB zeer arbeidsintensief.
Daarnaast moet worden gewaarborgd dat de afwikkelingsplannen consistent zijn met Europese en internationale juridische en beleidsmatige ontwikkelingen voor de internationale coördinatie afwikkeling van banken en de planning
daarvan.355
355

De Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) schept
een gedetailleerd Europeesrechtelijk kader voor herstel- en
afwikkelplannen; hierover is recent, op 20 december 2013,
een triloogakkoord bereikt. Verder zijn de afwikkelplannen onderwerp van voortgaande coördinatie binnen Financial Stability Board voor de Globally Systemically Important Banks (inclusief ING). Tot slot vindt op internationaal niveau per bank afstemming plaats binnen de crisismanagementgroepen. Ook dit
proces is nog niet voltooid.
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Het voorgaande neemt niet weg dat ik het belangrijk vind
dat het project zo snel mogelijk wordt afgerond.
Kamerstuk 33 849 nr 03
f. handhaving
De richtlijn kapitaalvereisten introduceert een aantal handhavingsbevoegdheden die in ieder geval door alle nationale
prudentiële toezichthouders in de lidstaten voor in de richtlijn opgesomde overtredingen opgelegd moeten kunnen
worden. Dit is omdat binnen de Europese Unie nationale
rechtsstelsels met betrekking tot de sanctionerende bevoegdheden van toezichthouders sterk verschillen. Bovendien hanteren verschillende toezichthouders verschillende
maatstaven bij het opleggen van sancties. Het stelsel van
sanctionerende bevoegdheden moet zorgen voor doeltreffende sanctionering en daarmee voor afdoende afschrikkende werking ter voorkoming van zware schendingen. Zo
wordt onder andere de maximaal door de toezichthouder op
te leggen bestuurlijke boete voor een afzonderlijke zware
overtreding door een bank of beleggingsonderneming opgehoogd naar 5 miljoen euro of 10% van de totale jaaromzet, waar nu het maximum is gelegd op vier miljoen euro.
De richtlijn bevat daarnaast bepalingen met betrekking tot
het bekend maken van sancties en het melden van overtredingen.
De Wft kent reeds een goed uitgewerkt stelsel van handhavingsbevoegdheden, maar op punten zal dit systeem in lijn
moeten worden gebracht met de richtlijn en de verordening.
Het betreft hier met name twee nieuwe bevoegdheden in de
voorgestelde nieuwe artikelen 1:86 en 1:87, die schorsing
betreffen van stemrechten van aandeelhouders en schorsing van natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor
een zware overtreding in de uitoefening van hun functies.
Voorts is voorzien in de sanctioneerbaarheid van de oneigenlijke verkrijging van een vergunning, uitgewerkt in het
voorgestelde artikel 1:80a Wft. Ik verwijs hiervoor naar de
toelichting bij de betreffende artikelen.
De handhaving van de verordening is reeds vanaf 1 januari
2014 mogelijk op grond van het Besluit uitvoering EUverordeningen financiële markten. Overtreding van voorschriften uit de verordening zal daarbij rechtsreeks gesanctioneerd worden, zonder een beroep op nationale normen.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de bevoegdheden van de ECB en van nationale toezichthouders om punitieve handhavende sancties op te leggen, alsmede de verhouding in dat kader tussen de ECB en nationale toezichthouders.
De ECB is vanaf november 2014 de bevoegde toezichthouder waar het gaat om het opleggen van sancties aan significante banken. Voor zover het inbreuken betreft op relevante
Europese Verordeningen, zoals de verordening kapitaalvereisten, is de ECB zelfstandig bevoegd om aan significante
banken in het kader van de handhaving punitieve sancties
op te leggen. De ECB kan in die gevallen administratieve
boetes opleggen ter hoogte van maximaal 10% van de omzet of tweemaal het bedrag van de als gevolg van de inbreuk vermeden verliezen of behaalde winst. Wanneer door
een significante bank een inbreuk wordt gemaakt op nationaal recht – inclusief nationaal recht ter implementatie van
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relevante Europese regelgeving, zoals de richtlijn kapitaalvereisten – verloopt de handhaving via de nationale toezichthouder, die op verzoek van de ECB een passende
sanctie oplegt. De SSM-verordening vereist dat sancties die
in dat kader door nationale toezichthouders worden opgelegd doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. De
nationale toezichthouder zal van geval tot geval een afweging maken wat een «passende» sanctie inhoudt. Daarbij
staat het nationale handhavingsinstrumentarium ter beschikking. De nationale toezichthouders blijven zelfstandig
bevoegd om het nationale handhavingsinstrumentarium te
hanteren in hun toezicht op minder significante banken.
Mocht de ECB besluiten het toezicht op een minder significante bank naar zich toe te trekken, dan gebruikt de ECB
ten aanzien van die bank haar eigen handhavingsinstrumentarium of geeft zij DNB de instructie om het nationale
handhavingsinstrumentarium in te zetten.
Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie om een nadere
toelichting op het tijdelijk verbod op beroepsuitoefening.
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik graag naar het
antwoord in paragraaf 10, onder het kopje «N (1:86 en 1:87
(nieuw) Wft)», van deze nota.
De leden van de SP-fractie vragen of het mogelijk blijft om
bij recidive een hogere boete op te leggen dan het nieuwe
nominale maximumbedrag van vijf miljoen euro.
In het voorgestelde derde lid van artikel 1:81 van de Wft
wordt voor de toezichthouder de mogelijkheid gecreëerd om
bij overtredingen die zijn gerangschikt in de derde boetecategorie een boete op te leggen van vijf miljoen euro. Daarbij
geldt niet dat bij recidive binnen vijf jaar dit bedrag kan worden verdubbeld. Dit laat echter onverlet dat de toezichthouder bij recidive een boete kan opleggen op grond van het
eerste lid van artikel 1:81 van de Wft, in welk geval verdubbeling van hoogte van de boete tot een bedrag van 8 miljoen euro mogelijk is.
De leden van de PvdA-fractie vragen naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging in het Algemeen overleg over de LIBOR-fraude van 13 november 2012 dat de
wet zal worden aangepast zodat de opbrengst van een boete die is opgelegd door een toezichthouder niet meer in
mindering komt op het totaal aan kosten die de toezichthouder mag doorberekenen aan de sector.
Hiervoor is momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding.
De verwachting is dat dit wetsvoorstel nog dit voorjaar bij de
Kamer zal worden ingediend.
De leden van de D66-fractie vragen of bij de handhaving
van kapitaaleisen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd van vijf miljoen euro of 10% van de jaaromzet. Tevens
vragen deze leden welke maatregelen de toezichthouder
naast het boete-instrument nog ter beschikking staan, zodat
bij een ondergekapitaliseerde bank het paard niet achter de
wagen wordt gespannen.
Overtreding van de kapitaaleisen is gerangschikt in de derde en zwaarste boetecategorie en kan, indien deze overtreding wordt begaan door een bank of beleggingsonderneming, inderdaad worden beboet met vijf miljoen euro of 10%
van de jaaromzet.
Naast het boete-instrument staat de toezichthouder bij over-
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treding van de kapitaaleisen de aanwijzing ter beschikking.
De toezichthouder kan of op grond van artikel 1:75 van de
Wft een algemene aanwijzing geven, of op grond van artikel
3:111a van de Wft een bijzondere aanwijzing geven aan
een bank of beleggingsonderneming waarin zij kan voorschrijven dat de bank of beleggingsonderneming maatregelen treft die bewerkstelligen dat opnieuw zal worden voldaan
aan de kapitaaleisen.
Kamerstuk 33 849 nr 03
g. strengere transparantie-eisen
Er worden in grotere transparantie-eisen voor banken vastgelegd. Per 1 januari 2015 worden de banken geacht om
per lidstaat en per derde land waar de bank een vestiging
heeft, de volgende gegevens openbaar te maken: de naam
van de bank en de locatie, de omzet en het aantal werknemers. Daarnaast dienen de winsten of verliezen vóór belasting, de betaalde belastingen en de ontvangen subsidies gerapporteerd te worden aan de Europese Commissie.
h. uitwerking technische standaarden EBA
De EBA krijgt in de richtlijn en de verordening een belangrijke rol toebedeeld. Aan EBA is de uitwerking van vele technische standaarden opgedragen, waarmee de regels van
met name de verordening nader worden ingevuld. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen regulerende technische standaarden, waarin EBA eisen inhoudelijk uitwerkt en invult, en
technische standaarden voor de uitvoering, die voorschrijven hoe bepaalde regels moeten worden toegepast door
nationale toezichthouders. Deze technische standaarden
hebben voor toezichthouders een verplicht, bindend karakter en werken daarmee rechtstreeks door in de nationale
toezichtspraktijk.
§ 4. Verhouding met het gemeenschappelijk Europees bankentoezicht
Tijdens de top van de Eurozone van 29 juni 2012 hebben
staatshoofden en regeringsleider besloten dat er een Europees toezichtmechanisme voor banken wordt ingevoerd.
Deze ambitie heeft op 13 december 2012 geresulteerd in
een politiek akkoord binnen de Raad van de Europese Unie,
dat zijn weerslag vond in een tweetal voorstellen: (i) een
voorstel voor een verordening waarmee de Europese Centrale Bank toezichtstaken krijgt (hierna: ECB-verordening)
en (ii) een voorstel voor een verordening tot wijziging van de
Verordening betreffende de Europese Bankautoriteit. Inmiddels zijn beide verordeningen tot stand gekomen en in werking getreden. De ECB kan vanaf een jaar na de datum van
inwerkingtreding met haar toezichtwerkzaamheden beginnen.
In de ECB-verordening wordt een lijst van taken en bevoegdheden opgenomen die de ECB in staat moet stellen
om prudentieel toezicht uit te oefenen op banken binnen de
landen van de eurozone, en op banken in landen die vrijwillig willen deelnemen aan het Europese bankentoezicht, het
zogeheten “Single Supervisory Mechanism” (SSM). Veel
van de in dat kader aan de ECB toebedeelde taken en bevoegdheden zijn analoog aan de taken en bevoegdheden
die een nationale toezichtautoriteit krijgt op grond van de
richtlijn en verordening kapitaalvereisten. In de SSMverordening wordt bovendien expliciet een verband gelegd
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met de Europese regels die van toepassing zijn op banken.
De in de ECB-verordening opgenomen lijst met taken en
bevoegdheden zien onder meer op het inwinnen van informatie bij onder toezicht staande instellingen, het opleggen
van sancties en het doorlopend toezicht op de bedrijfseconomische normen, zoals de solvabiliteit en de liquiditeit van
banken. De exclusieve taken en bevoegdheden die de ECB
zal krijgen op grond van de SSM-verordening, gaan voor op
de taken en bevoegdheden die DNB thans op grond van de
implementatie van CRD IV krijgt. Dat betekent dat waar de
ECB op grond van de SSM-verordening competent zal zijn,
DNB straks niet of slechts ten dele bevoegd is.
In de SSM-verordening is voorts opgenomen dat de ECB direct toezicht zal uitoefenen op banken:
- met een balanstotaal van meer dan 30 miljard euro;
- met een balanstotaal groter dan 20% van het bruto nationaal product van hun thuisland;
- die behoren tot de drie grootste banken in de lidstaat in
kwestie; of - die door de ECB of de nationale toezichtautoriteiten zijn aangemerkt als systeemrelevant.
DNB blijft ten aanzien van banken die niet onder het directe
ECB-toezicht vallen, de bevoegde prudentiële toezichtautoriteit.
De ECB zal vanaf november 2014 beginnen met de volledige uitoefening van het toezicht beginnen. Het in werking
treden van het ECB-toezicht zal gevolgen hebben voor de
taken en bevoegdheden van DNB onder de Wft en noopt
derhalve tot aanpassing van de Wft, waarbij rekening wordt
gehouden met de eerder genoemde juridische aandachtspunten zoals het bevoegdheidsvraagstuk in specifieke situaties. De implementatie van de SSM-verordening in nationale
wet- en regelgeving zal via een separaat wetgevingstraject
lopen.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van VVD-fractie vragen van welke eisen het kabinet BNG en NWB wil uitsluiten, en welke mogelijkheden
hiervoor zijn. Deze leden vragen daarnaast waarom een uitzonderingspositie voor deze banken nodig zou zijn en wat
dit doet met het gelijke speelveld in Nederland. Ook vragen
deze leden welke gevolgen er zijn wanneer deze banken
wel aan alle eisen moeten voldoen, bijvoorbeeld voor het
bijstorten van extra kapitaal door de aandeelhouders.
Ik heb uw Kamer reeds laten weten dat een hogere leverage ratio van minimaal 4% in 2018 voor tenminste de Nederlandse systeemrelevante banken, gezien hun specifieke bedrijfsmodel, niet voor BNG en NWB hoeft te gelden. De verordening kapitaalvereisten stelt dat een bindende Europese
leverage ratio eis gepaard zou kunnen gaan met uitzonderingen en/of aangepaste leverage ratio hoogtes voor banken
met afwijkende bedrijfsmodellen. Dit zou ook op BNG en
NWB van toepassing kunnen zijn. BNG en NWB hebben
een zeer specifiek bedrijfsmodel en lenen vrijwel uitsluitend
aan decentrale overheden en andere actoren met een publieke taak (met name ziekenhuizen en woningbouwcorporaties). Een uitzondering voor deze twee banken zou naar
verwachting niet of nauwelijks van invloed zijn op het gelijke
speelveld.
BNG en NWB dienen net als andere banken niettemin te
voldoen aan de eisen van het CRD IV-kapitaalvereisten-
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raamwerk. Zolang geen zekerheid bestaat over een aangepaste leverage ratio afspraak voor deze banken, dienen zij
er rekening mee te houden dat een bindende Europese leverage ratio-afspraak wordt geïntroduceerd per 2018. Hier
moeten deze banken zich op voorbereiden en dat doen zij
ook. BNG en NWB zullen de nodige inspanningen moeten
leveren om de leverage ratio per 2018 op minimaal 3% te
krijgen, maar zij gaan ervan uit dat zij die doelstelling zullen
halen. Beide banken zijn van plan het eigen vermogen te
versterken door winstinhouding en door uitgifte van hybride
kapitaal.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre de ECB bereid en in staat is, en hoeveel extra werk dat kost, om de
verschillende nationale wetgeving in de lidstaten toe te passen, ook als het gaat om een leverage ratio hoger dan 3%
en welke afspraken hierover zijn gemaakt. Daarbij vragen
de Leden van de VVD-fractie in hoeverre dan sprake is van
een single rulebook.
Bedacht moet worden dat de Europese regels voor het prudentieel toezicht op banken zijn vervat in zowel in een richtlijn als in een verordening. Regels uit richtlijnen werken niet
rechtstreeks, maar moeten worden omgezet door lidstaten
in nationale wetgeving voordat ze kunnen worden toegepast. Als de ECB deze regels toepast als Europese toezichthouder in een lidstaat, dan is dat door toepassing van
de betreffende nationale wet- en regelgeving ter omzetting
van de relevante richtlijn. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de nationale toezichthouders, die binnen het gemeenschappelijk Europees
bankentoezicht nauw zullen samenwerken met de ECB.
Mede met het oog op de totstandkoming van het Europees
bankentoezicht is het echter de verwachting dat in de toekomst meer regels over het prudentieel toezicht op banken
in een verordening worden opgenomen. Ten aanzien van de
leverage ratio verwijs ik naar de beantwoording van de vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) die op 11 maart jl. aan
uw Kamer zijn gestuurd.
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 heb-
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ben 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 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 06
De leden van de PvdA-fractie vragen welke bevoegdheden
binnen het kader van de onderhavige richtlijn en verordening bij de nationale toezichthouder blijven rusten als het
Europese bankentoezicht van start gaat, in het bijzonder ten
aanzien van het vaststellen en handhaven van de nationale
liquiditeitsregels totdat de Europese liquiditeitsregels worden geïntroduceerd vanaf 2015).
Uitgangspunt van het Europees bankentoezicht is dat de
ECB het rechtstreeks prudentieel bankentoezicht op significante banken op zich neemt, overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling in artikel 4 en 6 van de SSM-verordening.
Dat wil zeggen dat de regels die zijn opgenomen in de richtlijn en de verordening kapitaalvereisten door de ECB zullen
worden toegepast (en waar het regels in de richtlijn betreft,
de implementatie daarvan in nationale wet- en regelgeving).
Nationale liquiditeitsregels mogen worden gehandhaafd of
geïntroduceerd zolang de afgesproken Europese liquiditeitsregels nog niet zijn geïntroduceerd vanaf 2015. Vanaf de infasering van de betreffende regels vanaf 2015 ligt het in de
rede dat de ECB hier wat betreft de significante Nederlandse banken toezicht op zal houden.

ken van de kennis en expertise van nationale toezichthouders.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke taken en
bevoegdheden voor DNB resteren als het Europees bankentoezicht van start gaat en verzoeken daarbij om een
overzicht met taken en bevoegdheden van DNB en van de
ECB, zowel voor systeembanken als voor niet-systeembanken.
De ECB zal vanaf november 2014 het rechtstreeks toezicht
op significante banken in Nederland gaan uitoefenen. Bovendien heeft de ECB straks de bevoegdheid om, op advies
van de nationale toezichthouders, vergunningen te verlenen
en de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen te beoordelen. DNB stelt in beide gevallen een ontwerpbesluit op
en zendt dit aan de ECB. DNB blijft daarbij de mogelijkheid
behouden om zelfstandig een vergunningaanvraag af te wijzen. Zoals reeds aangegeven zal DNB zal primair verantwoordelijk blijven voor het prudentieel toezicht op de nietsignificante banken in Nederland. Wel kijkt de ECB mee en
kan zij instructies geven aan DNB. Mocht de ECB echter
van mening zijn dat het toezicht beter door haar direct kan
worden uitgeoefend, dan kan de ECB zelfs beslissen het
toezicht op één of meerdere minder significante banken
naar haarzelf toe te trekken.
De wijze waarop DNB en de ECB zullen samenwerken
wordt op dit moment nader uitgewerkt in een uitvoeringsverordening en in een toezichthandboek. Met het oog op het
voorgaande zal een wetsvoorstel bij de Kamer worden ingediend om de Wft op formele punten in lijn te brengen met
deze bevoegdheidsverdeling. De verwachting is dat dit
wetsvoorstel nog voor de zomer bij uw Kamer wordt ingediend.
Kamerstuk 33 849 nr 03
§ 5. Wijze van implementatie
De herziene richtlijn banken en de herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid zijn, ingegeven door de financiële crisis,
reeds tweemaal gewijzigd: in 2009 (CRD II) 356 en in 2010
(CRD III).357 CRD II introduceerde onder andere strengere
regels voor grote posten en hersecuritisatie en daarnaast
nieuwe regels voor de grensoverschrijdende samenwerking
van nationale toezichthouders. Met CRD III werd een stelsel
van Europese regels met betrekking tot de beloning van
werknemers van banken geïntroduceerd, waaronder regels
over variabele beloningen en bonussen. De nieuwe richtlijn
is, ondanks het feit dat veel van de bestaande regels ongewijzigd zijn gebleven, vormgegeven als een algehele herschikking van de huidige regelgeving. Bestaande bepa356

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts naar de verscheidenheid aan nationale overgangstermijnen en overgangsregels waar de ECB mee te maken krijgt.
In dit verband kan worden opgemerkt dat bij de start van het
Europees bankentoezicht niet alleen de verordening kapitaalvereisten rechtstreeks werkt, maar ook de richtlijn kapitaalvereisten zal zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving in alle lidstaten. Voor zover er sprake is van nationale
overgangstermijnen en overgangsregels, zal de ECB voor
de toepassing en handhaving daarvan gebruik kunnen ma-
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357

Richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader
en het crisisbeheer (PbEU 2009, L 302)
Richtlijn nr. 2010/76/EU van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten
voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook
het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (PbEU
2010, L 329)
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lingen zijn in een aantal gevallen opnieuw geformuleerd en
zijn anders geordend, zonder dat daar altijd inhoudelijke wijzigingen mee zijn beoogd. De voornaamste reden voor deze
herschikking is gelegen in de keuze van de Europese wetgever om bepaalde regels niet langer in de richtlijn op te
nemen maar in de nieuwe verordening vast te leggen. Veel
bepalingen uit de oude richtlijnen, en dan met name de inhoud van de bijlagen daarvan, zijn nu in de verordening terechtgekomen. Hier is voor gekozen met het oog op het
streven naar een verdergaande harmonisatie van de prudentiële regelgeving binnen de Europese Unie, het zogeheten single rulebook.
Mede met het oog op een spoedige implementatie van de
nieuwe richtlijn is de eerdere omzetting van bepalingen die
ongewijzigd uit de oude richtlijn zijn overgenomen, ongemoeid gelaten. Tevens is voor de implementatie als uitgangspunt gekozen dat in het verleden gemaakte beleidsmatige keuzen worden gerespecteerd. Bij de voorgestelde
omzetting van de richtlijn is voorts in elke gevallen voorzien
in rechtstreekse verwijzingen, afhankelijk van de aard en inhoud van de betreffende bepaling. Dit sluit aan bij de grotere mate van zelfstandigheid van de geharmoniseerde Europese regels die voor een belangrijk deel zijn opgenomen in
een rechtstreekswerkende verordening en waarvan voor de
uitvoering is voorzien in een belangrijke rol voor de EBA.
Een nadere uitwerking van sommige richtlijnbepalingen is
daarom op nationaal
niveau niet aangewezen of behoeft een grote mate van
flexibiliteit.
In het verlengde van deze ontwikkeling is 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. Het schrappen van nationale voorschriften die
als gevolg van de komst van de verordening overbodig zijn
geworden, zal zich overigens met name op niveaus van algemene maatregel van bestuur en van de toezichthouderregelingen van DNB voordoen. Een voorbeeld in de huidige
Wft van concrete voorschriften die nu in de verordening zijn
opgenomen zijn de openbaarmakingsvereisten in het huidige artikel 3:74a Wft. Ook zullen alle bestaande nationale
voorschriften met betrekking de eisen van solvabiliteit in de
lagere regelgeving bij de Wft die samenvallen met de inhoud van de nieuwe verordening worden geschrapt. Daarbij
is ook overwogen om op het niveau van de Wft de algemene vereisten van solvabiliteit en liquiditeit in de artikelen
3:57
en 3:63 Wft te schrappen, althans voor zover die zien op
banken en beleggingsondernemingen in de zin van de verordening. Er is evenwel om verschillende redenen voor gekozen om de algemene vereisten van solvabiliteit en liquiditeit in de wet als nationale parallelle eisen te handhaven, die
derhalve in formeel opzicht gelden naast – en niet in de
plaats van – de uitgewerkte solvabiliteits- en liquiditeitsvoorschriften in de verordening, maar daar inhoudelijk geheel op
aansluiten.
In de eerste plaats betreft het hier elementaire prudentiële
eisen die vanwege hun belang bij voorkeur in de wettelijke
regeling van het prudentieel toezicht, zolang dit nog een belangrijke rol vervult, tot uitdrukking komen. In de verordening
zijn deze eisen niet zozeer in de vorm van algemeen gefor-
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muleerde normen gericht tot de ondernemingen terug te
vinden, maar worden deze als zodanig verondersteld in de
concrete uitwerking van deze vereisten in de vorm van
technische voorschriften. In artikel 6 van de verordening
wordt in dat verband in zijn algemeenheid gesteld dat instellingen dienen te voldoen aan de verplichtingen in de desbetreffende delen van de verordening. Een andere overweging
om af te zien van het schrappen van de algemene vereisten
van solvabiliteit en liquiditeit is dat deze een centrale rol
spelen in het stelsel van prudentieel toezicht in de Wft en
taken van DNB als toezichthouder, zoals de vergunningverlening of het verstrekken van andere vormen van toestemming en met de handhaving. Schrapping zou niet alleen nodeloos afbreuk doen aan het stelsel van prudentieel toezicht
in de Wft, maar ook in wetstechnische zin een omvangrijker
ingrijpen vergen dan nu wordt voorgesteld. Ten slotte zij nog
opgemerkt dat wat het liquiditeitsvereiste betreft er sprake
zal zijn van een overgangssituatie, waarbij de hoogte van
dat vereiste in eerste instantie nog nationaal wordt bepaald
en de Europese normen geleidelijk hun intrede zullen doen.
Voor de concrete invulling van de nationale eisen van solvabiliteit en liquiditeit voor banken en beleggingsondernemingen in de zin van de verordening zal in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) rechtsreeks worden verwezen naar
de voorschriften in de verordening. Daarmee worden de nationale eisen materieel gelijkgesteld aan de Europese eisen,
waarmee wordt gewaarborgd dat de laatstgenoemde voorschriften niet worden doorkruist. Overtreding van voorschriften kan rechtstreeks worden gesanctioneerd, zonder dat
een beroep op de voornoemde parallelle nationale prudentiele eisen noodzakelijk is, zie hiervoor in onderdeel f van paragraaf 4.
De nieuwe verordening bevat de definities die voorheen in
de oude richtlijnen waren opgenomen en gelden voor de
toepassing van zowel de verordening als de richtlijn. Voor
de toepassing van het nationaal recht maakt deze verplaatsing van richtlijn naar verordening op zichzelf geen verschil.
Voor de toepassing van de Wft en bijbehorende lagere regelgeving geldt een zelfstandig begrippenkader. Een belangrijke ontwikkeling is echter dat de Europese definities
niet meer op nationaal niveau kunnen worden ingevuld.
Voor met name technische begrippen geldt dat deze in de
verordening volledig worden uitgewerkt. Voor de meer algemene begrippen is in het bijzonder van belang dat de Europese Commissie op grond van artikel 145 van de richtlijn
de bevoegdheid krijgt om definities nader uit te werken. Op
het niveau van de wet is in verband daarmee voor gekozen
om voor de definitie van bank en de omschrijving van de
kenmerkende activiteit van bank nauwere aansluiting te
zoeken bij de bewoordingen in verordening. Zie hierover
verder de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel
A. Voorts zal op het niveau van algemene maatregel van
bestuur, en in het bijzonder in het Bpr, voor een aantal begrippen rechtstreeks worden aangesloten bij de verordening.
De Wft bevat een instrumentarium voor de uitvoering en
handhaving van verordeningen, dat zal worden toegepast
op de verordening kapitaalvereisten. Zo zal DNB op grond
van artikel 1:24, derde lid, bij algemene maatregel van bestuur worden belast met de uitvoering en handhaving van
de verordening. DNB zal worden aangewezen als bevoegde
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autoriteit in de zin van de verordening kapitaalvereisten, en
zo worden belast met de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden waarin de verordening voorziet.
Op grond van het vierde lid van artikel 1:14 Wft kunnen vervolgens bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop deze bevoegdheden worden uitgeoefend. Ingevolge artikel 1:3a, eerste lid,
Wft zal met de aanwijzing van DNB als bevoegde autoriteit
de bij of krachtens de verordening gestelde regels voor de
toepassing van de Wft worden gelijkgesteld met bij of krachtens de Wft gestelde regels. Ten slotte voorzien de artikelen
1:79 en 1:80 Wft in het opleggen van een last onder dwangsom onderscheidenlijk een boete ter zake van overtreding
van voorschriften gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening. Artikel 1:81 Wft
schrijft voor dat het bedrag van de boete wordt bepaald bij
algemene maatregel van bestuur. Met betrekking tot de uitvoering en handhaving van de verordening is in verband
met het voorgaande reeds voorzien in een aanpassing van
het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de PvdA-fractie vragen nader in te gaan op de
keuze om bepaalde zaken uit de richtlijn kapitaalvereisten in
lagere regelgeving vast te leggen. De leden noemen als
voorbeeld de beginselen voor good governance en verantwoord beloningsbeleid. Deze leden vragen daarnaast om
een overzicht van de gedelegeerde uitvoeringshandelingen
die de Europese Commissie mag of moet treffen rondom de
richtlijn en verordening kapitaalvereisten. Ook de leden van
de ChristenUnie merken op dat sprake is van veel delegatie
en implementatie in lagere regelgeving en vragen of dit een
geëigende weg is op ingrijpende Europese regelgeving te
implementeren, mede gezien de toekomstige taken en bevoegdheden van de ECB. De leden van de VVD-fractie vragen in ditzelfde verband om een reactie op de kritiek van de
NVB op dit punt in de consultatiereactie en willen graag weten welke keuzes door implementatie in lagere regelgeving
niet bij de formele wetgever komen te liggen, terwijl het primaat bij de formeel wetgever zou behoren te liggen.
Bij de implementatie is uitgegaan van de huidige systematiek in de Wft en bijbehorende lagere regelgeving. Daar
waar de richtlijn en de verordening kapitaalvereisten noodzaken tot aanpassing of aanvulling ten aanzien van bepaalde onderwerpen, is daarin voorzien op het niveau van de relevante regels. Voor aanpassing van lagere regelgeving
wordt daarbij gebruik gemaakt van de bestaande delegatiebepalingen in de Wft, waarin door de formele wetgever de
bevoegdheid van de lagere regelgever (regering, minster,
toezichthouder) reeds is afgebakend. Het gegeven dat er
sprak is van ingrijpende Europese regelgeving is op zichzelf
geen aanleiding om van de gebruikelijke verhouding tussen
de verschillende niveaus van regelgeving af te wijken. Integendeel, ik wijs er in dit verband op dat de richtlijn en verordening kapitaalvereisten grotendeels maximumharmonisatie
bevatten en lidstaten derhalve tamelijk weinig keuzevrijheid
meer laten. De implementatie bij lagere regelgeving heeft
dan ook een sterk uitvoerend en technisch karakter en bevat veel aanpassingen doordat diverse elementen uit de oude richtlijnen zijn opgenomen in de verordening.
Bij het aanstaande toezicht door de ECB zal deze behalve
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de verordening kapitaalvereisten ook het nationaal recht ter
implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten toepassen.
Dit is een onvermijdelijke consequentie van het feit dat het
proces van Europese harmonisatie op het terrein van het
prudentieel toezicht op banken nog niet geheel is voltooid
en de voorschriften uit de richtlijn in elke lidstaat zijn geïntegreerd in het toepasselijke nationale recht. Dit staat mijns
inziens los van de wijze van inrichting van dat nationale
recht en kan dan ook niet langs die weg worden veranderd
of verbeterd. Ik herken mij dan ook niet in de kritiek van de
NVB, waarin de suggestie wordt gewekt dat met de implementatie bij lagere regelgeving belangrijke keuzes bij de
(formele) wetgever worden weggehouden, waardoor het
primaat van de laatste in het geding zou zijn. Ik wil er tevens
op wijzen dat het advies van de Raad van State, die wetsvoorstellen nauwlettend op dit soort aspecten toetst, geen
aanknopingspunt biedt voor de suggestie van de NVB. Wel
moet worden bedacht dat de invoering van de Europese
Bankenunie onvermijdelijk tot gevolg zal hebben dat de invloed van de nationale wetgever zal worden gereduceerd.
De bevoegdheid om regels te stellen wordt immers in toenemende mate rechtstreeks aan Europese instanties toegekend, zoals de Europese Commissie, de ECB en de EBA.
Het door de leden van de PvdA-fractie gevraagd overzicht
van de voorziene gedelegeerde uitvoeringshandelingen
door de Europese Commissie treft u als bijlage bij deze nota
aan.358
Kamerstuk 33 849 nr 03
§6. Gevolgen voor het bedrijfsleven: administratieve lasten
en inhoudelijke nalevingskosten
a. algemeen
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die de richtlijn en
de verordening kapitaalvereisten met zich meebrengen voor
de financiële sector. Eerst wordt een overzicht gegeven van
de verschillende definities en begrippen die een rol spelen
bij de bepaling van administratieve lasten en inhoudelijke
nalevingskosten. Vervolgens wordt de doelgroep gespecificeerd. Ten slotte volgt een kwalitatieve en kwantitatieve
analyse van de verschillende lasten en kosten die uit de
richtlijn en de verordening voortvloeien.
Begrippen binnen het regeldrukkader359
Wet- en regelgeving brengt kosten met zich mee doordat
bepaalde instellingen (en/of burgers) deze regels moeten
naleven. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds inhoudelijke nalevingskosten en anderzijds administratieve lasten.
De kosten die voortkomen uit de inhoudelijke verplichtingen
die de overheid stelt aan het bedrijfsleven om handelingen
of gedragingen te doen of juist na te laten, worden inhoudelijke nalevingskosten genoemd.
Administratieve lasten bestaan uit de verplichtingen voor het
358
359

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede
Kamer.
De informatie, definities en begrippen die hier worden besproken zijn ontleend aan: ‘Meten is weten II: Handleiding voor het
definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven’, Regiegroep Regeldruk.
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bedrijfsleven tot het verschaffen van informatie over die
handelingen en gedragingen die voortvloeien uit de wet- en
regelgeving. Het gaat om een informatieverplichting aan
(zelfstandige) bestuursorganen (zoals DNB) of rechtspersonen met een wettelijke taak. Informatieverplichtingen aan
derden anders dan (zelfstandige) bestuursorganen of
rechtspersonen met een wettelijke taak (denk aan het brede
publiek), vallen onder het begrip inhoudelijke nalevingskosten.
Alle administratieve lasten plus inhoudelijke nalevingskosten
voortvloeiend uit zowel de richtlijn als de verordening zijn
zoveel mogelijk kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht.
Bij de bepaling van administratieve lasten en inhoudelijke
nalevingskosten wordt niet gekeken naar de totale administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten van de weten regelgeving op een specifiek terrein, maar enkel naar de
verandering die optreedt ten opzichte van de reeds bestaande situatie. In dit geval gaat het bij de bestaande situatie om de bepalingen uit Bazel I en II, zoals uitgewerkt in
CRD I-III en geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving, zoals de Wft, algemene maatregelen van bestuur (zoals het Bpr) en relevante ministeriële regelingen en toezichthouderregelingen. Deze analyse van de administratieve
lasten en inhoudelijke nalevingskosten brengt zoveel mogelijk alle veranderingen in de Wft en de hiervoor genoemde
onderliggende regelingen in kaart.
Het is daarnaast nuttig om bij administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten een onderscheid te maken tussen bedrijfseigen en bedrijfsvreemde kosten. Bedrijfseigen
kosten zijn kosten die voortvloeien uit de wetgeving, maar
tegelijkertijd ook al deel uit maken van de normale bedrijfsvoering. Bedrijfsvreemde kosten daarentegen volgen uit een
externe verplichting en zijn vreemd aan de normale bedrijfsvoering. Aangezien bedrijfseigen kosten ook gemaakt zouden worden zonder dat de regelgeving de instelling daartoe
zou verplichten, wordt deze kostencategorie buiten beschouwing gelaten in de kwantitatieve bepaling van de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten van de
richtlijn en de verordening. Deze bedrijfseigen kosten worden wel zoveel mogelijk kwalitatief in kaart gebracht.
Ten slotte is het ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds incidentele (eenmalige) kosten en anderzijds structurele (terugkerende) kosten.
Specificatie doelgroep
Om de kosten die de richtlijn en de verordening met zich
meebrengen te kunnen kwantificeren, is het nodig om een
specificatie te maken van de doelgroep; banken en beleggingsondernemingen.
DNB heeft met tabel 1 een specificatie van de sector aangeleverd. Een belangrijke opmerking hierbij is dat alleen die
banken en beleggingsondernemingen zijn opgenomen die
hun zetel in Nederland hebben en ook daadwerkelijk onderworpen zijn aan de verplichtingen op grond van de richtlijn en de verordening. Met andere woorden, in de tabel zijn
de financiële ondernemingen opgenomen die reeds een
vergunning hebben en dus onder toezicht staan. Daarnaast
zijn er bijvoorbeeld legio banken actief in Nederland die niet
volledig onder DNB-toezicht staan, bijvoorbeeld banken met
een zetel elders in de EU. Die groep wordt hier dus niet
meegenomen, omdat in deze paragraaf alleen de gevolgen
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van de richtlijn en de verordening voor de Nederlandse sector worden bepaald.
Uit tabel 2A blijkt dat er 89 vergunninghoudende banken zijn
in Nederland. De bankensector kan hierbij worden onderverdeeld in (i) banken en (ii) opt-in-banken. De laatstgenoemde categorie bestaat uit instellingen die op vrijwillige
basis een bankvergunning hebben. Bij de vrijwillige aanvraag van een vergunning ligt het initiatief tot het opleggen
van een inhoudelijke verplichting dus niet bij de overheid,
maar bij de instelling zelf. Desondanks tellen de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn en de verordening voor
opt-in-banken wel mee bij de berekening van de inhoudelijke nalevingskosten en administratieve lasten.360 In deze paragraaf worden opt-in-banken dan ook volledig meegenomen in de kwantitatieve analyse van de effecten van de
richtlijn en de verordening.
Tabel 2B geeft een overzicht van het aantal beleggingsondernemingen in Nederland. Een belangrijk onderscheid dat
moet worden gemaakt, is de mate waarin beleggingsondernemingen moeten voldoen aan de richtlijn en de verordening. In dit kader is op advies van DNB een onderscheid
gemaakt naar drie categorieën beleggingsondernemingen.
Deze indeling is een grove benadering van de werkelijkheid,
met het doel om de overzichtelijkheid van deze paragraaf te
vergroten. Veertien beleggingsondernemingen vallen in categorie 1, die qua vereisten het meest omvattend is. Met betrekking tot kapitaaleisen gaat het dan bijvoorbeeld om eigenvermogens-, solvabiliteits-, kapitaalbuffer-, liquiditeits–
en hefboomratio-eisen. In deze categorie vallen beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening (proprietary traders), financiële instrumenten overnemen en/of
plaatsen met/zonder plaatsingsgarantie en de exploitanten
van multilaterale handelsfaciliteiten.361 Daarnaast zijn er dertig beleggingsondernemingen (vermogensbeheerders, brokers of beleggingsondernemingen die cliëntorders uitvoeren
en/of een bewaarbedrijf hebben) die aan bepaalde eigenvermogens- en solvabiliteitsvereisten moeten voldoen (categorie 2). De wijze waarop de hoeveelheid aangehouden
kapitaal moet worden berekend zal veranderen. Er zal geen
wezenlijke wijziging optreden voor wat betreft de overige eisen. Ten slotte zijn er nog 215 beleggingsondernemingen
die alleen aan balanseisen moeten voldoen (categorie 3).
Dit zijn vermogensbeheerders en adviseurs, die geen broker
zijn en geen gelden of stukken van cliënten onder zich houden.
Tabel 2A: doelgroep: banken
360

361

Nijsen, A. et al., ‘Meten inhoudelijke nalevingskosten bestaande regelgeving. Handleiding en stappenplan’, Zoetermeer,
april 2008, pp. 7-8.
Beleggingsondernemingen die financiële instrumenten overnemen en/of plaatsen zonder plaatsingsgarantie of een multilaterale handelsfaciliteit exploiteren, hoeven naast de klassieke solvabiliteitsvereisten niet een kapitaalbuffer in de zin van
het voorgestelde artikel 3:62a aan te houden, en ook niet aan
hefboomratio-eisen te voldoen. Desondanks worden deze typen beleggingsondernemingen in deze paragraaf toch in categorie 1 geplaatst omwille van de overzichtelijkheid van deze
paragraaf, waarmee wordt aangenomen dat zij aan het meest
omvangrijke regime qua vereisten van de richtlijn en de verordening moeten voldoen.
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Entiteiten waarop toezicht wordt gehouden
Geconsolideerd
Gesubconsolideerd
Solo
Totaal

89
3
8
100

Tabel 2B: doelgroep: beleggingsondernemingen
Entiteiten waarop toezicht wordt gehouden
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Totaal

14
30
215
259

b. administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
De richtlijn en de verordening betreffen voor een deel nieuwe en complexe wetgeving, waarbij het lastig is om tot een
exacte inschatting van de aard van de kosten te komen.
Desondanks is gestreefd naar een getrouwe en realistische
weergave van de lasten voor de sector die de richtlijn en de
verordening met zich meebrengen.
Zoals gebruikelijk bij nieuwe regelgeving, zijn instellingen
verplicht om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe situatie en handboeken erop aan te passen. Zo moeten de artikelnummers worden aangepast waar de handboeken van
instellingen naar verwijzen. Ook het personeel zal opnieuw
opgeleid moeten worden. Deze compliance-kosten zijn echter onderdeel van een continu bedrijfsproces en brengen als
bedrijfseigen kosten geen inhoudelijke nalevingskosten met
zich. Om deze reden worden zij verder buiten beschouwing
gelaten.
Banken
Tabel 3 laat een totaaloverzicht zien van de verschillende
administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten voor
banken. Beide kostencategorieën kunnen op hun beurt worden onderscheiden in enerzijds incidentele en anderzijds
structurele kosten. Deze tabel is opgesteld met behulp van
input vanuit DNB.362
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft cijfermatige input geleverd voor de kwantitatieve analyse van de
administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten voor
banken. Het is belangrijk op te merken dat de impact moeilijk exact te bepalen is. De NVB heeft dan ook benadrukt dat
de cijfermatige input sterk afhankelijk is van schattingen en
aannames. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt
dat de NVB in haar cijfers uitgaat van een totaal van 79
banken (namelijk leden van de NVB). Aangezien er in Nederland in totaal 89 banken over een vergunning van DNB
beschikken (zie tabel 2A), zijn de cijfers van de NVB met
een factor (89/79) vermenigvuldigd.
Behalve de cijfers heeft de NVB per kostencategorie van de
richtlijn en de verordening ook een procentuele verdeling
tussen de incidentele en structurele kosten geleverd. Indien
een onderwerp zowel structurele administratieve lasten als
structurele nalevingskosten met zich meebrengt, wordt gewerkt met een verdeling van de totale kosten in administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten van (11/89). De
achterliggende reden is dat de toename van de lasten in de
362

Zie: http://www.toezicht.dnb.nl/4/1/50-203938.jsp
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vorm van informatieverplichtingen aan de toezichthouder
veel lager wordt geschat dan de nalevingskosten in de vorm
van een aanpassing van de IT-systemen. Deze aannames
zijn in overleg met de NVB vastgesteld.
Tabel 3: Uitgesplitst totaaloverzicht verandering in kosten (in
miljoenen €) – exclusief bedrijfseigen kosten363
[niet opgenomen in deze editie (red.)]
Aanscherping governance-eisen
Er zullen strengere governance-eisen voor banken gaan
gelden. Het doel van deze governance-bepalingen is om
een gelijk speelveld te creëren binnen de EU door middel
van harmonisatie van regels. In Nederland leidt dit slechts
tot een formalisering van de bestaande praktijk.
De kosten die samenhangen met de governance-bepalingen behoren tot inhoudelijke nalevingskosten. Het gaat immers om informatie die structureel intern moet worden geleverd binnen de instelling, en dus niet aan een externe toezichthouder. Het is belangrijk om op te merken dat de Nederlandse sector grotendeels al aan deze eisen voldoet,
waardoor een deel van de kosten onder de bedrijfseigen
kosten vallen (zie paragraaf 3a). De incidentele nalevingskosten (bijvoorbeeld ter oprichting van een bezoldigingscommissie) bedragen €2 miljoen en de structurele nalevingskosten (zoals doorlopend versterkt intern risicotoezicht) €6 miljoen per jaar.
Aanscherping definitie kapitaal
De sector zal een hogere kwantiteit en kwaliteit van kapitaal
moeten aanhouden (zie paragraaf 2a), zodat instellingen
weerbaarder zijn tegen risico’s. De aanscherping van de definitie van kapitaal leidt tot incidentele administratieve lasten
ter hoogte van €0,8 miljoen, omdat de rapportagesystemen
moeten worden aangepast. Daarnaast is er sprake van incidentele inhoudelijke nalevingskosten van €6,8 miljoen voor
de aanpassing van de IT-systemen. De regelmatige bijwerking van deze systemen leiden tot structurele nalevingskosten ter grootte van €0,4 miljoen per jaar.
De introductie van een contracyclische kapitaalbuffer leidt
tot incidentele administratieve lasten (aanpassing rapportagesystemen) en incidentele inhoudelijke nalevingskosten
(aanpassing IT-systemen) ter grootte van respectievelijk
€1,1 miljoen en €8,5 miljoen. Het onderhouden van deze
systemen in de loop der tijd leidt tot structurele nalevingskosten van €12,8 miljoen per jaar. De structurele administratieve lasten die het gevolg zullen zijn van rapportageverplichtingen aan DNB omtrent de hoogte van de buffer komen neer op €1,6 miljoen per jaar.
Op dezelfde manier leidt de introductie van een kapitaalconserveringsbuffer tot incidentele administratieve lasten
van €0,4 miljoen, structurele administratieve lasten van jaarlijks €0,5 miljoen, incidentele inhoudelijke nalevingskosten
van €2,8 miljoen en structurele inhoudelijke nalevingskosten
van €4,3 miljoen per jaar.
Het verschil in bedragen tussen de twee buffers kan ver363

Vanaf 2016 zullen de specifieke eisen omtrent de liquidity coverage ratio (LCR), de net stable funding ratio (NSFR) en de
hefboomratio worden onderhandeld. Tot die tijd zullen enkel
rapportageverplichtingen gelden voor deze eisen.
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klaard worden aan de hand van het feit dat de contracyclische kapitaalbuffer een dynamische buffer is die mede afhangt van de geografische verdeling van de activa van de
onderneming, in tegenstelling tot de meer statische kapitaalconserveringsbuffer, die een vast percentage bedraagt
van alle activa. De introductie van de contracyclische kapitaalbuffer zal dus tot hogere lasten en kosten leiden.
Introductie van specifieke eisen
Instellingen zullen gebruik moeten gaan maken van versterkte risicomodellen. In dit kader gaan er specifieke eisen
voor liquiditeit (LCR), funding (NSFR), het Credit Valuation
Adjustment (CVA)-risico 364 en de hefboomratio gelden.
Daarnaast worden de kapitaalseisen ten opzichte van centrale tegenpartijen aangepast.
Voor al deze eisen geldt dat de rapportagesystemen zullen
moeten worden aangepast aan de nieuwe verplichtingen.
Dit leidt tot incidentele administratieve lasten ter hoogte van
€2,0 miljoen (LCR), €1,6 miljoen (NSFR), €2,1 miljoen
(CVA), €0,7 miljoen (kapitaalseisen ten opzichte van centrale tegenpartijen) en €1,5 miljoen (hefboomratio). Daarnaast
zullen de instellingen DNB frequent moeten rapporteren
over deze verplichtingen. Hiermee zijn structurele administratieve lasten gemoeid ter waarde van €0,7 miljoen (LCR),
€0,2 miljoen (NSFR), €1,4 miljoen (CVA), €0,2 miljoen (kapitaalseisen ten opzichte van centrale tegenpartijen) en voor
de hefboomratio ten slotte €0,3 miljoen per jaar.
Ook is er sprake van incidentele en structurele nalevingskosten (eenmalige aanpassing en het regelmatig bijwerken
van de IT-systemen). De LCR leidt tot €16,0 miljoen incidentele en €5,3 miljoen structurele nalevingskosten; de NSFR
tot €12,8 miljoen incidentele en €1,4 miljoen structurele nalevingskosten; de eis met betrekking tot het CVA-risico tot
€17,1 miljoen incidentele en €11,4 miljoen structurele nalevingskosten; de aanpassing van de kapitaalseisen ten opzichte van centrale tegenpartijen tot €5,7 miljoen incidentele
en €1,4 miljoen structurele kosten; de hefboomratio ten slotte tot €12,1 miljoen incidentele en €2,1 miljoen structurele
kosten. 365 Een belangrijke kanttekening die hierbij moet
worden geplaatst is dat met betrekking tot de LCR, NSFR
en de hefboomratio in ieder geval tot 2016 louter rapportageverplichtingen zullen gelden (zie voetnoot 17). Desondanks worden in deze paragraaf naast de administratieve
lasten ook al de inhoudelijke nalevingskosten die in werkelijkheid pas op een later tijdstip van kracht zullen worden,
zoveel mogelijk meegenomen.
De bedragen die gemoeid zijn met het CVA-risico leiden tot
een relatief grote toename van de kosten. De achterliggende reden is dat de instelling voor elke transactie het kredietrisico dat het op de tegenpartij loopt structureel zal moeten
monitoren. Dit geldt ook – maar in mindere mate – voor de
aanpassing van de kapitaalseisen ten opzichte van centrale
tegenpartijen. Aangezien er slechts weinig centrale tegenpartijen actief zijn, zal het structureel monitoren van het risico dat de instelling op de centrale tegenpartij loopt minder
zwaar wegen.

364
365

De Credit Valuation Adjustment (CVA) is een maatstaf voor
het risico dat de tegenpartij failleert (kredietrisico).
Alle structurele kosten gelden per jaar.
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Openbaarmakingsverplichtingen
De richtlijn en verordening kapitaalvereisten stellen een verplichting om informatie omtrent het kapitaal dat wordt aangehouden transparant te maken richting het brede publiek,
bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van informatie op
de website van de bank of beleggingsonderneming over onder andere de omzet, aantal werknemers, het rendement op
activa en de aard en locatie van de activiteiten die de instelling onderneemt. Voor bepaalde gegevens kent de richtlijn
een overgangsregime. Daarnaast geldt dat niet al deze verplichtingen nieuw zijn voor alle instellingen, aangezien er
reeds bepaalde wettelijke openbaarmakingseisen gelden
voor bepaalde entiteiten. Bovendien moet ook de structuur
van de groep voortaan openbaar worden gemaakt. Het doel
van deze verplichtingen is om de transparantie te vergroten.
Deze kostenpost valt onder informatieverschaffing aan derden, en dus onder inhoudelijke nalevingskosten. De kosten
zijn met name structureel van aard, omdat de instelling de
gegevens steeds zal moeten bijwerken. Gedeeltelijk wordt
er in dit kader al informatie openbaar gemaakt, maar met
name de verplichting om de betreffende financiële informatie per land uit te splitsen zal extra regeldruk met zich meebrengen. Ook de eis dat accountants bepaalde gegevens
moeten controleren, is nieuw. De structurele nalevingskosten van deze openbaarmakingsverplichtingen bedragen
€5,6 miljoen per jaar. De incidentele kosten zijn minimaal,
omdat veel van deze vereisten in de praktijk al worden nageleefd door de sector. Zo publiceren veel instellingen al financiële gegevens op hun website. De incidentele nalevingskosten komen neer op €2,4
miljoen.
Tijdelijke maatregelen bij verhoogd risico in het financiële
stelsel
De verordening geeft DNB, in overeenstemming met de Minister van financiën, de bevoegdheid om nationaal tijdelijk af
te wijken van bepaalde verplichtingen indien dit is vereist
voor het waarborgen van de financiële stabiliteit. In theorie
kan worden beargumenteerd dat mogelijke kosten waarmee
deze bevoegdheid gepaard gaat, onder de noemer van incidentele of structurele inhoudelijke nalevingskosten zouden
vallen, omdat een dergelijke situatie zich met een (onzekere) frequentie zou kunnen voordoen. De instelling zal dan
moeten voldoen aan strengere eisen dan normaliter het geval is. Echter, het is niet mogelijk hieraan een cijfer te koppelen. Het is onmogelijk vast te stellen of de financiële stabiliteit in de toekomst in dusdanige mate in het geding komt
dat DNB deze bevoegdheid wil inzetten, en of dat met een
bepaalde frequentie zou gebeuren. Ook kan niet op voorhand worden voorspeld welke instrumenten uit de verordening in een dergelijk specifiek geval precies verzwaard zouden worden. Het betreft immers een tijdelijke keuze uit verschillende mogelijkheden om de regels te verzwaren. Daarnaast moet worden benadrukt dat het uitsluitend om tijdelijke maatregelen zal gaan. Dit wordt dan ook in deze paragraaf niet nader becijferd.
Systeemrelevantie- en systeemrisicobuffers
Ook worden er eisen gesteld met betrekking tot een systeemrelevantiebuffer die bepaalde financiële ondernemingen zullen moeten aanhouden. Deze buffer wordt bespro-
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ken in de Wijzigingswet financiële markten 2014 (zie paragraaf 3, onder b).
Daarnaast kan DNB besluiten om een systeemrisicobuffervereiste voor bepaalde situaties op te leggen. DNB zal in
dergelijke gevallen een formeel besluit moeten nemen over
de hoogte en toepassing van dit kapitaalbuffervereiste. Op
dit moment is nog niet bekend of DNB hiertoe over zal gaan.
Daarnaast heeft de systeemrisicobuffer betrekking op specifieke activa van specifieke instellingen. De omvang van die
activa betreft toezichtvertrouwelijke informatie.
Herstel- en afwikkelplannen
De richtlijn verplicht banken en beleggingsondernemingen
om te voorzien in herstelplannen. Deze instellingen zullen
herstelplannen moeten opstellen, in stand houden en actualiseren. Met deze verplichting loopt de richtlijn kapitaalvereisten vooruit op de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), die begin 2014 wordt afgerond.
Deze nieuwe verplichting in de richtlijn kapitaalvereisten zal
leiden tot regeldruk die momenteel nog niet te kwantificeren
valt, omdat herstelplannen door iedere instelling individueel
worden vormgegeven en de richtlijn kapitaalvereisten geen
nadere eisen stelt ten aanzien van deze herstelplannen;
DNB zal van geval tot geval bekijken of het betreffende plan
afdoende is. De richtlijn herstel en afwikkeling van banken
en beleggingsondernemingen zal specifiekere eisen introduceren met betrekking tot deze herstelplannen waaraan
DNB deze kan toetsen. Bij de implementatie van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in Nederlandse wetgeving zullen deze kosten gespecificeerd worden.
Naast het opstellen van herstelplannen zullen banken en
beleggingsondernemingen informatie die noodzakelijk is
voor het opstellen van afwikkelplannen aan DNB moeten
verschaffen. DNB stelt immers de afwikkelplannen op basis
van informatie van de betreffende instelling op. Momenteel
is niet duidelijk of DNB in aanvulling op hetgeen zij reeds
aan informatie van de betreffende instellingen heeft verkregen op basis van de reeds bestaande rapportageverplichtingen, nog nadere informatie van de instelling in kwestie zal
wensen op te vragen om afwikkelplannen vorm te geven.
Ook is nog niet duidelijk welke informatie DNB in een dergelijk geval zal opvragen. Het is dan ook niet zeker of en zo ja
in welke mate de introductie in de richtlijn van afwikkelplannen regeldruk met zich mee zal brengen. De richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen introduceert specifieke informatieverplichtingen met het oog
op de informatiebehoefte van de toezichthouder. Ook op dit
punt loopt de richtlijn kapitaalvereisten dus vooruit op de
richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Ook hier geldt dat bij de implementatie van de
richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen in Nederlandse wetgeving nader zal worden
stilgestaan bij de administratieve lasten van de vereisten
omtrent afwikkelplannen.
Kosten ten behoeve van het aanhouden van extra kapitaal
Voorts dient over de kosten van het aanhouden van kapitaal
als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve kapitaalseisen die aan banken worden opgelegd het volgende te wor-
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den opgemerkt. Theoretisch gezien zouden kapitaalseisen
tot de inhoudelijke nalevingskosten kunnen worden gerekend. Echter, het extra kapitaal dat instellingen aan moeten
houden, zal niet leiden tot ‘dood geld’. Kapitaal is een bron
van financiering, net zoals schuld. Hogere kapitaaleisen
verplichten een bank om meer dan in het verleden gefinancierd te worden door middel van kapitaal (dat verliezen absorbeert), dan door middel van schuld (die terugbetaald
dient te worden en daarom een onderneming kan dwingen
om meer risico’s te lopen dan noodzakelijk is). De middelen
die van de kapitaalverschaffers afkomstig zijn, kunnen door
de bank in kwestie vervolgens ook gebruikt worden om de
economie te financieren, zoals door middel van het verstrekken van meer kredieten. Hogere kapitaalseisen leveren
op de langere termijn substantiële baten voor de betreffende
ondernemingen op. Door meer kapitaal aan te houden,
wordt de onderneming als kredietwaardiger beoordeeld en
kan het dientengevolge een lagere rente over de funding
betalen die zij uit de markt aantrekt. Tot slot kan worden opgemerkt dat het ook de markt is die vereist dat de financiële
sector meer kapitaal van een betere kwaliteit aanhoudt teneinde meer solide te zijn. Het betreft dus mede een marktgedreven ontwikkeling.
Beleggingsondernemingen
Ook voor beleggingsondernemingen geldt dat de sector zelf
de beste inschatting kan geven van de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten voor deze specifieke instellingen. De cijfermatige input is daarom geleverd door de
Association of Proprietary Traders (APT) en de Vereniging
van Vermogensbeheerders en –Adviseurs (VV&A).
Zoals eerder opgemerkt, kunnen er voor het prudentiële
toezichtkader drie categorieën beleggingsondernemingen
worden onderscheiden:
(i) beleggingsondernemingen die aan het meest omvangrijke regime qua vereisten moeten voldoen;
(ii) beleggingsondernemingen die slechts aan eigenvermogens- en bepaalde solvabiliteitseisen moeten voldoen; en
(iii) beleggingsondernemingen die slechts aan een aantal
balanseisen worden onderworpen.
Enkele van de 215 beleggingsondernemingen die slechts
met balanseisen te maken krijgen (categorie 3), zullen de
eigenvermogenseis zien toenemen van 50.000 naar
125.000 euro. Vanwege de sterke samenhang met de feitelijke inrichting van de bedrijfsvoering is op voorhand niet
exact aan te geven hoeveel van de beleggingsondernemingen in categorie 3 daadwerkelijk een hogere eigenvermogenseis zullen krijgen. In de kwantitatieve analyse wordt uitgegaan van een scenario waarbij vijftien beleggingsondernemingen in deze categorie volledig te maken zullen krijgen
met deze verplichting.
Het is belangrijk op te merken dat de toezichthouder een
vrijstelling kan verlenen aan kleine en middelgrote beleggingsondernemingen met betrekking tot kapitaalbuffereisen,
indien zij vanwege hun activiteiten in beginsel wel solvabiliteits– en kapitaalbuffer-eisen kennen (categorie 1) maar van
dermate kleine omvang zijn dat ze voldoen aan de richt-
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snoeren van de MKBaanbeveling.366 Deze instellingen moeten nog wel altijd voldoen aan de solvabiliteitseis.
Tabel 4 geeft een totaaloverzicht van alle regeldruk die
voortvloeit uit de richtlijn en de verordening kapitaalvereisten voor beleggingsondernemingen (dus met inbegrip van
de inhoudelijke nalevingskosten die ontstaan als gevolg van
de kapitaalseisen). Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op
schattingen.
Allereerst wordt ingegaan op de kwantificering van de administratieve lasten plus inhoudelijke nalevingskosten, waarbij
de effecten van het aanhouden van extra kapitaal nog niet
wordt meegenomen. Vervolgens zal er een kwantificering
worden gegeven van de structurele inhoudelijke nalevingskosten voor beleggingsondernemingen, die het gevolg zijn
van de vereisten om additioneel kapitaal aan te houden.
Tabel 4: totaaloverzicht verandering in kosten (in miljoenen
€) – exclusief bedrijfseigen kosten
[niet opgenomen in deze editie (red.)]
Beleggingsondernemingen die aan het meest omvangrijke
regime qua vereisten moeten voldoen (categorie 1)
De eerste categorie beleggingsondernemingen omvat het
meest omvangrijke regime qua vereisten. De incidentele
administratieve lasten om de rapportagesystemen aan te
passen bedragen naar schatting €1,925 miljoen. De incidentele inhoudelijke nalevingskosten om de IT-systemen eenmalig aan te passen bedragen naar schatting €15,575 miljoen. De structurele administratieve lasten als gevolg van
rapportageverplichtingen komen ongeveer neer op €0,770
miljoen per jaar, terwijl de structurele inhoudelijke nalevingskosten worden geschat op €39,638 miljoen per jaar.
Deze laatste kostencategorie wordt met name gevormd
door de stijging van de personeelskosten.367
Beleggingsondernemingen die moeten voldoen aan eigenvermogens- en bepaalde solvabiliteitsvereisten (categorie 2)
De cijfers die door de sector zijn aangeleverd, hebben betrekking op vermogensbeheerders. Deze groep valt in de
categorie van beleggingsondernemingen die moeten voldoen aan eigenvermogens- en bepaalde solvabiliteitsvereisten (categorie 2). De cijfers voor vermogensbeheerders zijn
daarom geëxtrapoleerd naar het totaal aantal beleggingsondernemingen (dertig) dat tot deze specifieke categorie
behoort (zie tabel 2b).
De structurele administratieve lasten die worden veroor366

367

Aanbeveling 2003/361. Een beleggingsonderneming wordt
gekwalificeerd als MKB onderneming indien er ten eerste minder dan 250 werknemers werkzaam zijn en ten tweede de omzet lager is dan veertig miljoen euro of de jaarbalans lager is
dan 27 miljoen euro.
Er wordt geschat dat er 300 extra medewerkers nodig zijn om
aan de eisen van CRD IV te voldoen. Indien een medewerker
1920 uur per jaar werkt voor een standaard salaris van €58
per uur, zullen de personeelskosten stijgen met ongeveer €33
miljoen (zie ‘Meten is weten II: Handleiding voor het definiëren
en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven’,
Regiegroep Regeldruk). Desalniettemin heeft de sector aangegeven dat de gehanteerde standaard tarieven veel verschillen van de werkelijk gehanteerde tarieven bij handelaren.
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zaakt door rapportageverplichtingen bedragen gemiddeld
€3.000 per instelling per jaar. Aangezien er in totaal dertig
beleggingsondernemingen in deze categorie zijn, zullen de
totale structurele administratieve lasten voor deze categorie
als geheel €0,090 miljoen per jaar bedragen. Daarnaast zullen de rapportage- en IT-systemen moeten worden aangepast. De incidentele administratieve lasten en incidentele
inhoudelijke nalevingskosten die hiermee gemoeid gaan,
bedragen naar schatting respectievelijk €0,005 miljoen en
€0,040 miljoen.
Beleggingsondernemingen die alleen aan balanseisen moeten voldoen (categorie 3)
Deze laatste categorie beleggingsondernemingen moet alleen aan balanseisen voldoen. De nalevingskosten hiervan
zijn via een grove schatting bepaald op de helft van de lasten en kosten van beleggingsondernemingen in categorie 2.
Deze laatstgenoemde categorie beleggingsondernemingen
moet ruwweg aan twee type eisen voldoen (solvabiliteits- en
eigenvermogenseisen), terwijl beleggingsondernemingen
die alleen onder balansverplichtingen vallen dus slechts aan
één enkele eis moeten voldoen (balanseis). Er wordt hier
dus aangenomen dat de solvabiliteits- en balanseis dezelfde
weging hebben. In werkelijkheid zal de zwaarte van deze
eisen van elkaar kunnen verschillen. Dit zal ook afhankelijk
zijn per beleggingsonderneming. Deze schatting leidt tot incidentele administratieve lasten van €0,002 miljoen, structurele administratieve lasten van €0,045 miljoen per jaar en
incidentele inhoudelijke nalevingskosten van €0,020 miljoen.
Kosten ten behoeve van het aanhouden van extra kapitaal
Zoals eerder opgemerkt, worden de kosten van het aanhouden van extra kapitaal voor banken niet aangemerkt als
inhoudelijke nalevingskosten. Een verhoging van de vereisten met betrekking tot het aan te houden vermogen leidt
voor beleggingsondernemingen daarentegen wel tot extra
kosten. Beleggingsondernemingen mogen het aan te houden vermogen immers niet ter belegging gebruiken, maar
zijn verplicht dit in liquide vorm aan te houden. Voor zover
dit vermogen niet rendeert, kwalificeren de hieruit voortvloeiende kosten als inhoudelijke nalevingskosten. Dit is dus
anders dan bij banken, omdat banken in tegenstelling tot
beleggingsondernemingen het extra kapitaal actief kunnen
inzetten als bron van financiering.
Benadrukt moet worden dat de hierna volgende berekening
van deze inhoudelijke nalevingskosten gebaseerd is op
aannames en schattingen, met het oog op de grote onzekerheid die geldt bij de bepaling van deze effecten. Daarbij
dient niettemin te worden opgemerkt dat de volgende schattingen gebaseerd zijn op cijfers die zijn aangeleverd door de
sector zelf (APT en VV&A). Daarnaast zijn onderstaande
schattingen gebaseerd op een worst-case-scenario dat veronderstelt dat alle beleggingsondernemingen aan de zwaarste eisen zullen moeten voldoen die gelden voor de betreffende categorie. Omdat, zoals hierboven al gemeld, de indeling in drie categorieën een zeer grove indeling is, kan,
afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die individuele beleggingsondernemingen daadwerkelijk uitvoeren, nog blijken
dat er voor sommige beleggingsondernemingen in een categorie niet de zwaarste eisen uit die categorie gelden.
Aangenomen dat het ongerealiseerde rendement jaarlijks

350

algemene delen memories van toelichting
vier procent betreft (namelijk zes procent verwacht rendement minus twee procent depositorente) van het extra aan
te houden vermogen, zal dit op het volgende neerkomen.
De sector heeft aangegeven dat voor beleggingsondernemingen van categorie 2 – die aan eigenvermogenseisen en
solvabiliteitseisen moeten voldoen – kan worden uitgegaan
van een basisvoorbeeld van een instelling die als gevolg
van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten het kapitaal
moet ophogen van €100.000 naar €200.000. Over de extra
€100.000 zal vier procent kunnen worden aangemerkt als
structurele inhoudelijke nalevingskosten. Voor het totaal van
dertig beleggingsondernemingen in deze categorie komt dit
neer op ten hoogste 0,04*100.000*30 = €120.000.
Voor de beleggingsondernemingen in categorie 1 geldt dat
zij aan het meest omvangrijke regime qua vereisten moeten
voldoen. Aangezien de sector geen cijfers paraat had voor
de kosten van het aanhouden van additioneel kapitaal voor
beleggingsondernemingen in categorie 1, gaan we voor de
schatting van deze kosten uit van de geleverde cijfers voor
beleggingsondernemingen in categorie 2. Aangenomen
wordt dat de bijbehorende structurele inhoudelijke nalevingskosten voor deze eerste categorie beleggingsondernemingen een factor 1,18 zal bedragen van de kosten die
gelden voor het aanhouden van extra kapitaal voor beleggingsondernemingen in categorie 2.368 Dit komt neer op ten
hoogste 1,18*€120.000 = €141.177 (onafgerond bedrag).
Zoals eerder opgemerkt, wordt voor de berekening van de
nalevingskosten in deze paragraaf ervan uitgegaan dat vijftien van de 215 beleggingsondernemingen in categorie 3
voortaan €125.000 in plaats van €50.000 eigen vermogen
zullen moeten aanhouden. Dit zou leiden tot een toename
van de structurele inhoudelijke nalevingskosten van
0.04*15*(125.000 – 50.000) = €45.000.
Totale kosten
De totale incidentele administratieve lasten die het gevolg
zijn van de invoering van de richtlijn en de verordening voor
zowel banken als beleggingsondernemingen bedragen naar
schatting €12,051 miljoen. Deze categorie kosten bestaat
met name uit de aanpassing van de rapportagesystemen.
De totale structurele administratieve lasten als gevolg van
de structurele rapportageverplichtingen richting de toezichthouder worden geschat op €5,700 miljoen per jaar. De totale incidentele inhoudelijke nalevingskosten die in belangrijke
mate het gevolg zijn van de aanpassing van IT-systemen
worden geschat op €101,901 miljoen. De structurele inhoudelijke nalevingskosten ten slotte bedragen ongeveer
€90,740 miljoen per jaar. Deze laatste kostencategorie
368

Deze aanname over de wegingsfactor is gebaseerd op de redenering dat beleggingsondernemingen in categorie 1 (in het
ergste geval) aan alle kapitaalbuffervereisten moeten voldoen,
terwijl deze niet allemaal zullen gelden voor beleggingsondernemingen in categorie 2. Het gevolg is dat de kosten van het
aanhouden van additioneel kapitaal voor beleggingsondernemingen in categorie 1 hoger zullen uitvallen dan voor beleggingsondernemingen in categorie 2; de wegingsfactor is dus
groter dan 1. De berekening van het operationeel risico zal
voor beleggingsondernemingen in categorie 1 en 2 van elkaar
verschillen. Deze berekening vormt slechts een klein onderdeel van de totale solvabiliteitsberekening en zal dus niet tot
enorm veel extra kosten leiden.
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hangt vooral samen met de frequente aanpassing ten behoeve van de monitoring van risico’s door instellingen (zoals
het aanpassen van de kapitaalbuffers). Uit het voorgaande
valt af te leiden dat het merendeel van de kosten voor de
sector voortvloeit uit inhoudelijke nalevingskosten.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen of de regelgeving niet
simpeler en goedkoper kan voor het bedrijfsleven. Daarnaast vragen deze leden naar de reden waarom kapitaalseisen niet worden meegenomen bij het bepalen van de inhoudelijke nalevingskosten. Ook vragen deze leden verheldering van de verwijzing naar tabel 1 op pagina 18 van de
memorie van toelichting.
Zoals reeds aangegeven is de specifieke hoogte van de
vereisten uit de richtlijn en verordening kapitaalvereisten
gebaseerd op onderzoek van het Bazelse Comité naar de
kosten en baten van hogere kapitaalseisen.
Daarnaast heeft de Europese Commissie ook een uitgebreide impactstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt onder meer dat
het grootste gedeelte van administratieve lasten (ongeveer
70% van zowel structurele als eenmalige kosten) voortvloeien uit de nieuwe liquiditeitsvereisten. DNB heeft in juni
2011 echter al een aangescherpt liquiditeitsregime geïntroduceerd, dat al veel elementen van de nieuwe vereisten bevat. Hierdoor voldoen Nederlandse banken gemiddeld genomen nu al (ruim) aan de Bazelse definitie van de liquiditeitsdekkingsgraad. Daarnaast kan de implementatie van de
eisen met betrekking tot tegenpartijkredietrisico leiden tot
een toename van administratieve lasten, vooral bij grote
banken. Aan de andere kant is het aannemelijk dat de administratieve lasten voor instellingen met grensoverschrijdende activiteiten zullen afnemen omdat nationale bepalingen vervangen worden door Europese eisen (single rulebook). Nederlandse banken kunnen daarvan profiteren.
De kosten van het aanhouden van additioneel kapitaal voor
banken worden niet gekwalificeerd als inhoudelijke nalevingskosten. Op pagina 25 en 26 van de memorie van toelichting bij onderhavig wetsvoorstel wordt hier uitgebreid op
ingegaan. Voor beleggingsondernemingen worden de kosten voor het aanhouden van extra kapitaal wel aangeduid
als inhoudelijke nalevingskosten (zie pagina 28 van de memorie van toelichting).
De verwijzing naar tabel 1 op pagina 18 van de memorie
van toelichting is onjuist. Er had verwezen moeten worden
naar tabellen 2A en 2B (overzicht van de doelgroep).
De leden van de D66-fractie vragen in hoeverre de nalevingskosten afhankelijk zijn van de omvang en wat dit betekent voor de toetredingsmogelijkheden.
Er zal, daar waar mogelijk, sprake zijn van een proportionele toepassing van de vereisten uit de richtlijn en verordening
kapitaalvereisten. Dit houdt in dat bij de uitvoering van het
toezicht rekening wordt gehouden met aard, omvang en
complexiteit van de activiteiten van de onderneming. Factoren die daarbij een rol spelen zijn: de aard van de activiteiten, de complexiteit ervan en/of de mate waarin de activiteiten zich beperken tot een beperkt aantal soorten financiële
instrumenten of -beleggingsdiensten. Ook het marktaandeel
van de onderneming, het gebruik van interne modellen en
de mate waarin de onderneming grensoverschrijdend actief
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is, spelen hierbij een rol. Op deze wijze wordt bijgedragen
aan een gelijk speelveld tussen grote en kleinere instellingen.
Kamerstuk 33 849 nr 03
§7. Toelichting financiële gevolgen
De implementatie en naleving van de richtlijn en de verordening zullen leiden tot kosten voor de toezichthouder. DNB
dient toezicht te houden op de naleving van deze regels
door financiële instellingen. Dit is ook de expliciete doelstelling van de Bazel-III-eisen: een aanscherping van het toezicht en oog voor meer aspecten van het risicoprofiel van financiële instellingen. De in dit verband te maken kosten
dragen zowel een eenmalig als een structureel karakter. De
eenmalige kosten komen deels voort uit de betrokkenheid
van de toezichthouder bij de transitie van de Nederlandse
wetgeving en voor een ander deel worden zij gemaakt ter
voorbereiding van de organisatie op de door te voeren veranderingen bij de toezichttaak. De eenmalige kosten, die
merendeels al zijn gemaakt, zijn geraamd op €6 miljoen,
waarvan circa de helft benodigd is voor automatiseringsdoeleinden. Deze automatiseringskosten bestaan met name
uit de kosten die DNB zal moeten maken om informatie te
delen met andere toezichthouders (zoals de European Banking Authority).
De jaarlijks terugkerende kosten zijn eveneens geraamd op
€6 miljoen waarvan 20% aan de automatisering is gerelateerd. Het bedrag van €6 miljoen kan overigens nog wijzigen en wel wanneer vanwege de bankenunie wordt besloten om nu nog nationale toezichtstaken onder te brengen bij
de Europese Centrale Bank (Single Supervisory Mechanism).
De toezichtkosten die DNB maakt, worden voor een groot
deel doorberekend aan de financiële sector. Het kabinet is
voornemens, zoals ook opgenomen in het Regeerakkoord,
om vanaf 2015 de nu nog geldende overheidsbijdrage af te
schaffen en de toezichtkosten volledig door de sector te laten bekostigen. Om stijgingen van de toezichtkosten in de
hand te houden is een meerjarig kostenkader vastgesteld.
Wijzigingen in het takenpakket en toezichtintensiteit worden
in principe door DNB zelf opgevangen. Enkel onvoorziene
materiële veranderingen in de toezichtactiviteiten kunnen
aanleiding geven tot een tussentijdse aanpassing van het
kostenkader. Dit is voor deze richtlijn en verordening niet
het geval.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre het meerjarig kostenkader voldoende is om de kosten te beperken en
in de greep te houden en wie hier toezicht op houdt. De leden van de fractie van de ChristenUnie willen weten op welke wijze de toezichtkosten van de ECB worden doorberekend.
Binnen de huidige systematiek zien de toezichthouder en
het Ministerie van Financiën erop toe dat de toezichtbegroting het bedrag van het meerjarig kostenkader niet te boven
gaat. Het meerjarig kostenkader bevat een aantal criteria
aan de hand waarvan het maximaal toegestane bedrag aan
toezichtkosten voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Het concept van de begroting bespreekt de toezichthouder
op hoofdlijnen met het adviserend panel. In het panel heb-
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ben onder meer vertegenwoordigers van onder toezicht
staande personen zitting. Panelleden zijn derhalve in de gelegenheid om de invulling van het kostenkader ter discussie
te stellen. Tevens kunnen zij de toezichthouder bevragen
over de plannen die hij voor het komende (begrotings)jaar
heeft. Indien na afloop van een jaar onverhoopt mocht blijken dat het kostenkader voor dat jaar is overschreden, dan
kan de toezichthouder worden verplicht maatregelen te treffen om deze overschrijding te compenseren. Een automatische verplichting daartoe is niet wenselijk, omdat zich onvoorziene externe omstandigheden kunnen voordoen die
een overschrijding van het kader rechtvaardigen.
Met de komst van de Europese Bankenunie verandert de
gang van zaken, in ieder geval voor wat betreft het toezicht
op de banken. Op dit moment is bekend dat de ECB de
door haar te maken dan wel gemaakte kosten rechtsreeks
in rekening zal brengen bij de instellingen die onder haar
toezicht vallen. De kosten die nationale toezichtouders maken vanwege hun betrokkenheid bij het door de ECB uit te
oefenen toezicht, worden volgens de nationale regimes gefinancierd. Het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging
financieel toezicht, dat dit voorjaar bij uw Kamer zal worden
ingediend, gaat hier nader op in.
Kamerstuk 33 849 nr 03
§ 8. Consultatie
Een voorontwerp van dit wetsvoorstel is ten behoeve van
een open consultatie op internet geconsulteerd. Daarbij zijn
openbare reacties ontvangen van DNB, de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB), het corporate governance forum voor institutionele beleggers Eumedion, de Vereniging
van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A) en van advocaten- en notarissenkantoor Van Doorne N.V.
Het technische commentaar in alle reacties is zoveel mogelijk betrokken bij de redactie van de verschillende artikelen
en onderdelen, alsmede bij de daarbij behorende toelichting.
Naast het leveren van technisch commentaar vraagt DNB
aandacht voor de structuur en inrichting van de Wft in het
licht van de toenemende invloed van het Europees recht,
dat vooralsnog voornamelijk sectoraal is ingericht, en het
streven naar volledige harmonisatie (single rulebook) door
middel van (rechtstreeks werkende) verordeningen. In reactie daarop zij allereerst benadrukt dat de huidige structuur
en inrichting van de Wft niet aan een correcte implementatie
in de weg staat. Het feit dat deze implementatie tamelijk
complex is, hangt samen met enkele factoren. De complexiteit van de Europese regelgeving is, getuige de omvangrijke
nieuwe richtlijn en verordening, aanzienlijk toegenomen.
Daarbij is door de Europese wetgever gekozen voor de
combinatie van een richtlijn met een verordening, waardoor
enerzijds nieuwe elementen uit de richtlijn in nationaal recht
omgezet dienen te worden en anderzijds in het nationale
recht aanpassingen moeten worden verricht, met name op
het niveau van lagere regelgeving, naar aanleiding van de
komst van de verordening. Met de nieuwe richtlijn en verordening is een belangrijke stap gezet naar volledige harmonisatie, maar dit proces is nog niet voltooid. Dit maakt dat
een goede aansluiting van de regels die in nationaal recht
zijn omgezet met de rechtstreekswerkende voorschriften in
de verordening veel aandacht vergt. Een andere factor is

352

algemene delen memories van toelichting
het gegeven dat de relevante Europese regelgeving – in dit
geval betreffende het prudentiële toezicht – vaak nog inhoudelijk uiteenloopt, hetgeen voor de inpassing in het algemeen kader van de Wft noopt tot maatwerk. Anderzijds is
een voorzichtige trend zichtbaar waarbij, op incidentele wijze, op het niveau van deelonderwerpen (bijv. informatieuitwisseling of sanctionering) sprake is van inhoudelijke
convergentie op Europees niveau. Beide factoren zijn Europees bepaald en bovendien in voortdurende ontwikkeling.
Het vinden van bestendige oplossing voor deze problematiek in het kader van de Wft is daarom (nog) niet eenvoudig
te realiseren en valt in elk geval buiten het bestek van deze
implementatie. Zoals eerder aangekondigd 369 zullen evenwel in overleg met DNB en AFM de mogelijkheden worden
verkend tot aanpassing van de Wft met het oog op het vergemakkelijken van toekomstige implementatie van Europese regelgeving.
Met betrekking tot de aansluiting bij het Europese recht
vraagt DNB om een nauwe aansluiting bij de Europese definities. In dat verband zij verwezen naar hetgeen over de gekozen benadering in paragraaf 5 is opgemerkt, alsmede in
de toelichting op artikel I, onderdeel A. Overigens geldt ook
op dit punt dat verschillende Europese richtlijnen uiteenlopen in de wijze waarop aan bepaalde begrippen inhoud
wordt gegeven.
In diverse reacties wordt ingegaan op de implementatie van
de bepalingen in de richtlijn aangaande het beloningsbeleid,
en de beperking van het variabele deel van de beloning.
Naar aanleiding van deze reacties is voorzien in een implementatie die zich strikt beperkt tot hetgeen door de richtlijn
is voorgeschreven. Daarbij wordt niet vooruitgelopen op een
bredere regeling voor de gehele financiële sector, waartoe
ter uitvoering van het regeerakkoord een specifiek wetsvoorstel wordt voorbereid. Zie hierover de toelichting in subparagraaf 3.1 van dit algemeen deel. De hier voorgestelde
implementatie vindt plaats in het kader van de beheerste en
integere bedrijfsvoering van banken en beleggingsondernemingen.
In sommige commentaren zijn opmerkingen gemaakt over
het in het oorspronkelijke conceptwetsvoorstel opgenomen
vereiste van gelijkwaardig toezicht voor beleggingsondernemingen uit derde landen. Ingevolge het thans voorliggende wetsvoorstel zal dit vereiste vooralsnog alleen gelden
voor banken uit derde landen. De positie van beleggingsondernemingen uit derde landen zal nader worden bezien in
het kader van de herschikking van de Richtlijn markten in financiële instrumenten (MiFID II), waarin de markttoegang
van beleggingsondernemingen wordt geregeld.
Kamerstuk 33 849 nr 06
De leden van de VVD-fractie vragen of er ook niet-openbare
consultatiereacties zijn ontvangen met betrekking tot het
wetsvoorstel en welke dat zijn.
Er is inderdaad een enkele reactie ontvangen ten aanzien
waarvan de respondent heeft aangegeven bezwaar te maken tegen openbaarmaking. Uiteraard is de inhoud van deze reacties betrokken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel en aangehaald in de memorie van toelichting.
369

De leden van de VVD-fractie vragen hoe de regering aankijkt tegen het verzoek van de NVB om de uitzonderingen
op de geheimhoudingverplichting en de vertrouwelijkheid te
beperken tot de gebieden die in de richtlijn worden genoemd.
De regering is zich bewust van het feit dat de richtlijn kapitaalvereisten zich beperkt tot banken en beleggingsondernemingen, terwijl het voorstel voor artikel 1:93e van de Wft
dat nu voorligt, voorschrijft dat de toezichthouders ook informatie over bijvoorbeeld verzekeraars moeten verstrekken
aan een parlementaire enquêtecommissie. Hier is voor gekozen omdat de regering van mening is het artikel in de
richtlijn kapitaalvereisten geen nieuwe uitzondering op de
geheimhoudingsplicht voor toezichthouders in het leven
roept, maar het gedurende de laatste jaren gerijpte inzicht
verwoordt dat de bestaande geheimhoudingsregimes voor
toezichtvertrouwelijke informatie vanzelfsprekend niet in de
weg behoren te staan aan het uitwisselen van informatie die
van belang is voor de enquêtes van nationale parlementen.
Het expliciteert daarmee een beginsel dat de kaders van de
richtlijn kapitaalvereisten overstijgt en ook relevant is voor
de (in veel opzichten gelijkluidende) geheimhoudingsbepalingen uit andere richtlijnen op het terrein van de financiële
markten.
De leden van de VVD-fractie vragen daarnaast naar de
stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden tot
aanpassing van de Wft met het oog op het vergemakkelijken van toekomstige implementatie van Europese regelgeving.
Sinds haar inwerkingtreding in 2007 is de Wft – niet alleen
ten gevolge van Europese regelgeving – aanzienlijk in omvang en complexiteit toegenomen. Het verkennen van de
mogelijkheden voor efficiëntere implementatie van Europese regelgeving in de Wft hangt nauw samen met de vraag
welke mogelijkheden er zijn om de Wft in algemene zin
minder complex te maken, met behoud van de synergievoordelen die de Wft als overkoepelende wet biedt. Belangrijk is dat daarbij ook goed wordt gekeken naar de ontwikkeling van de Europese financiële regelgeving, met name
waar het gaat om de ontwikkelingen met betrekking tot de
Europese bankenunie. Een goede balans kan pas worden
opgemaakt wanneer de eerste fase van de invoering van de
bankenunie voldoende is uitgekristalliseerd en de gevolgen
daarvan op de nationale regelgeving goed kunnen worden
overzien. Het ligt bovendien voor de hand om eventuele
verbeteringen van de Wft stapsgewijs te realiseren. Bij deze
stappen zal de sector vanzelfsprekend worden betrokken
door de consultatie van voorstellen tot vereenvoudiging van
de Wft.

Brief van de minister van Financiën van 8 juli 2013, Kamerstuk
32.545, nr. 14.
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Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (kamerstuk 33.964)
Kamerstuk 33.964 nr 03
MEMORIE VAN TOELICHTING
I. ALGEMEEN
[De hier weggelaten paragrafen zijn ondergebracht in de artikelsgewijze toelichting (red.)]
§8. Verhouding tot andere regelgeving en Europese en internationale context
Het wetsvoorstel past binnen internationale ontwikkelingen.
In toenemende mate worden beloningsbepalingen voor financiële ondernemingen in Europese regelgeving opgenomen. Het wetsvoorstel strekt tevens tot implementatie van
verschillende artikelen uit de richtlijn kapitaalvereisten. 370 In
die richtlijn is een bonusplafond opgenomen voor banken en
bepaalde beleggingsondernemingen. Hierbij is, naast de in
het algemeen aanvaarde minimumharmonisatie van de beloningsbepalingen in de richtlijn, expliciet bepaald dat lidstaten de bevoegdheid hebben om lagere maximumpercentages vast te stellen. Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid door een bonusplafond van 20% in te voeren.
Het is mogelijk dat de reikwijdte van het wetsvoorstel conflicteert met het lokale recht van andere staten, bijvoorbeeld
waar het gaat om het recht dat arbeidsovereenkomsten beheerst. Dit kan tot gevolg hebben dat het voor een onderneming niet mogelijk is om volledig uitvoering te geven aan
een norm uit het onderhavige wetsvoorstel omdat op de onderneming eveneens de verplichting rust om te voldoen aan
het lokale recht van. In dat geval prevaleert de conflicterende verplichting van het lokale recht boven de norm uit het
onderhavige wetsvoorstel. Hier is op dit moment echter
geen sprake van.
a. vrij verkeer van diensten en vestiging
De financiële sector is grensoverschrijdend. Ook in de Nederlandse financiële sector zijn buitenlandse partijen actief.
Het kabinet hecht er aan, met het oog op consumentenbescherming, dat in Nederland sprake is van een gelijk speelveld. In Nederland gelegen bijkantoren van buitenlandse financiële ondernemingen vallen daarom ook onder het bonusplafond van 20% (met uitzondering van bijkantoren van
banken of beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die onder de richtlijn kapitaalvereisten vallen en
op basis daarvan in ieder geval gebonden zijn aan de in die
richtlijn opgenomen maxima).
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in verschillende uitspraken aangegeven “dat wanneer op communautair niveau een volledige harmonisatie tot stand is gebracht
voor een bepaalde materie, iedere daarop betrekking hebbende nationale maatregel aan de bepalingen van de handeling tot verwezenlijking van die harmonisatie en niet aan
het primaire recht moet worden getoetst”.371 De verschillen-

de Europese richtlijnen en verordeningen op het terrein van
de financiële markten bevatten onder meer op het punt van
prudentiële eisen een steeds verdergaande harmonisatie.
Dit is onder meer het geval ten aanzien van de richtlijn kapitaalvereisten. Dit is echter niet het geval voor de in die richtlijn opgenomen artikelen betreffende het beloningsbeleid
van banken en bepaalde beleggingsondernemingen. Het
kabinet heeft tijdens de totstandkoming van de richtlijn kapitaalvereisten bij onder meer de Europese Commissie
meermaals aandacht gevraagd voor het feit dat zij er vanuit
gaat dat ten aanzien van de beloningsartikelen sprake is
van minimumharmonisatie, en dat zij voornemens is om nationaal verdergaande eisen op te leggen. Hierop heeft de
Europese Commissie verschillende keren bevestigd dat de
beloningsartikelen in de richtlijn kapitaalvereisten, net als in
de herziene richtlijn banken, minimumharmonisatie betreffen. Ook uit de tekst van de richtlijn zelf blijkt niet dat de
richtlijn tot doel heeft te voorzien in een uitputtende Europese regeling ten aanzien van het beloningsbeleid van banken
en bepaalde beleggingsondernemingen. Dit betekent dat
lidstaten verdergaande eisen kunnen opleggen dan de in de
richtlijn opgenomen regels en dat die eisen ook kunnen gelden voor personen die niet in de richtlijn worden genoemd.
Aangezien geen sprake is van maximumharmonisatie dient
toetsing van de nationale regels plaats te vinden aan het
primaire recht van de Unie.
Het verbod op beperkingen van het vrij verrichten van diensten binnen de EU is neergelegd in artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (het
Verdrag).372 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie ziet dit verbod niet alleen op (discriminatoire) maatregelen die de markttoegang van dienstverleners uit andere EUlidstaten beperken, maar ook op maatregelen die de werkzaamheden van dienstverleners uit andere EU-lidstaten
verbieden, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Het
verbod geldt ook indien de maatregelen geen onderscheid
maken tussen binnenlandse dienstverleners en dienstverleners uit andere lidstaten indien zij de toegang tot de markt
van dienstverleners uit andere lidstaten kunnen belemmeren.373
Hoewel het bonusplafond van toepassing is op zowel financiële ondernemingen met zetel in Nederland als bijkantoren
van financiële ondernemingen met zetel in een andere
staat, kan worden gesteld dat de regels opgenomen in de
afdelingen 1.7.4 tot en met 1.7.7 het betreden van de Nederlandse markt door (bijkantoren van) financiële ondernemingen met zetel in een andere (lid)staat bemoeilijken. Om372
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Onder andere artikel 94.
Zie C-470/03 A.G.M.-COS.MET Srl v Suomen valtio and
Tarmo Lehtinen (2007) ECR I-2749.
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Hier zal in worden gegaan op de verenigbaarheid met het vrij
verkeer van diensten, en is op soortgelijke wijze van toepassing ten aanzien van verenigbaarheid met het vrij verkeer van
vestiging.
Zie C-76/90 Säger v. Dennemeyer & Co. Ltd (1991) ECR I4221 en C-384/93 Alpine InvestmentsBV v. Minister van Financiën (1995) ECR I-1141. Säger v. Dennemeyer & Co. Ltd
(1991) ECR I-4221 en C-384/93 Alpine Investments BV v. Minister van Financiën (1995) ECR I-1141.
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dat toetsing aan artikel 56 van het Verdrag een belemmering van het vrij verkeer van diensten kan opleveren, dient
bezien te worden of deze belemmering gerechtvaardigd is.
Het Verdrag bepaalt dat belemmeringen van het vrij verkeer
van diensten kunnen worden gerechtvaardigd om redenen
van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Deze rechtvaardigingsgronden zijn in onderhavige casus echter niet aan de orde. Het Hof van Justitie heeft in zijn
rechtspraak erkend dat er ook andere gronden zijn, buiten
het Verdrag, die een eventuele belemmering van het vrij
verkeer kunnen rechtvaardigden. Daarbij moet het gaan om
redelijke maatregelen van een lidstaat die noodzakelijk zijn
voor de bescherming van bepaalde publieke belangen
waarbij moet worden voldaan aan het evenredigheidsbeginsel: zij moeten geschikt zijn voor het beoogde doel en ze
mogen niet verder gaan dan noodzakelijk is om dat doel te
bereiken.374
Zoals hierboven aangegeven acht het kabinet de invoering
van deze voorgestelde wettelijke maatregelen, en meer in
bijzonder van de regels opgenomen in de afdelingen 1.7.4
tot en met 1.7.7, binnen Nederland gewenst ter bescherming van een publiek belang, namelijk bescherming van de
consument. Betere maatregelen die hetzelfde doel bereiken
zijn niet denkbaar. De maatregelen gaan ook niet verder
dan het te bereiken doel. Het bonusplafond van 20% heeft
het gewenste effect: variabele beloningen worden in hoogte
gemaximeerd, waarmee ongewenste prikkels die kunnen
uitgaan van de variabele beloning worden verminderd.
Een bonusplafond van 100% conform de richtlijn kapitaalvereisten stelt weliswaar grenzen aan de hoogte van de variabele beloning maar laat nadrukkelijk ruimte voor hoge variabele beloningen. Om de perverse prikkels die van dergelijke variabele beloningen uit kunnen gaan tegen te gaan is
het kabinet van mening dat een substantieel lager bonusplafond noodzakelijk is. Gekozen is voor een plafond van in
beginsel 20% zodat een mogelijke perverse prikkel voorkomen wordt, maar variabel belonen wel mogelijk blijft.
Het verbod op een gegarandeerde variabele beloning is geformuleerd in lijn met de richtlijn kapitaalvereisten. De richtlijn beperkt het verbod tot de identified staff (personen die
het risicoprofiel van de onderneming materieel kunnen beinvloeden). Het kabinet is van mening dat wanneer in Europees verband een bepaalde beloningsvorm als ongewenst
wordt aangemerkt, en de facto is verboden, een dergelijk
verbod ten aanzien van al het personeel zou moeten gelden. Het ongewenste karakter van de beloning verandert
niet doordat de ontvanger niet tot de identified staff behoort.
Ten aanzien van de maximering van de vertrekvergoeding
is er voor gekozen om vertrekvergoedingen in hoogte te
maximeren voor personen die het dagelijks beleid van de
onderneming bepalen. Hiermee wordt een norm die reeds in
zelfregulering was opgenomen gecodificeerd. Het kabinet is
strenger door de reikwijdte niet vast te stellen op bestuurders, zoals bij de Code Banken en Governance Principes
Verzekeraars het geval is. Daarnaast is de afwijkingsmogelijkheid uit de codes, bij een kennelijk onredelijk ontslag in
de eerste benoemingstermijn, niet opgenomen. Het kabinet
ziet voor dit type functies geen rechtvaardiging voor een ho-

gere vertrekvergoeding bij een kortere aanstelling. Ten slotte heeft de invoering van een wettelijk maximum tot gevolg
dat niet aangepaste afspraken van voor de inwerkingtreding
van de codes, welke veelal vertrekvergoedingen ter hoogte
van meerdere jaren vaste beloning met zich meebrengen,
van rechtswege nietig zijn na inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel.
Bij de regels over terugvordering en aanpassing doet zich
een soortgelijke situatie voor als bij het verbod op gegarandeerde variabele beloningen. De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen artikelen zijn in lijn met de richtlijn kapitaalvereisten, maar kennen een breder toepassingsbereik
qua personen. Het kabinet vindt het belangrijk dat niet alleen de identified staff onder deze regels valt, maar dat deze regels van toepassing zijn op alle personen die een variabele beloning kunnen ontvangen. Bij het ontbreken van
deze reikwijdte blijft de reële mogelijkheid bestaan dat een
situatie zich voordoet waarbij terugvordering of aanpassing
gewenst is, maar dit niet mogelijk is door het ontbreken van
dergelijke contractuele afspraken. Het ontbreken van aanpassings- en terugvorderingsregels in de bedrijfsvoering van
een onderneming kan leiden tot een te eenzijdig nastreven
van de doelen die gekoppeld zijn aan de variabele beloning
en zo in extreme gevallen fraude in de hand werken. Het
kabinet vindt het daarom belangrijk dat alle ondernemingen
hierover beschikken, voor al het personeel. Een wettelijke
plicht hiertoe is daarom een geëigend en effectief middel.
Uit het voorgaande volgt dat voldaan is aan de Europese eisen die aan mogelijk belemmerende maatregelen worden
gesteld.
Kamerstuk 33.964 nr 04
a. Harmonisatie
In de memorie van toelichting 375 wordt aandacht besteed
aan de verenigbaarheid van het voorstel met het vrij verkeer
van diensten en dat van vestiging.376
De Afdeling merkt vooraleerst op dat de rechtspraak van het
Hof van Justitie laat zien dat, in een geval van volledige
harmonisatie (uitputtende regeling) de toetsing van de verdergaande nationale maatregel niet gebeurt op grond van
de vrij verkeersbepalingen in het verdrag, maar op grond
van de bepalingen van de richtlijn. 377 (voetnoot zaak C470/03) Indien de beoogde maatregelen in het voorstel onder de werking van een van de richtlijnen of verordeningen
vallen, kan niet meer getoetst worden aan het primaire
Unie-recht.
Een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse regelgeving
op het terrein van de financiële markten vindt zijn oorsprong
in Europese richtlijnen en verordeningen. Daarbij is sprake
van een steeds verdergaande harmonisatie van in ieder geval de prudentiële regelgeving binnen de Europese Unie. 378
375
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Idem, noot 11.

© R.E. Batten januari 2020

Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 8a.
Hierna zal worden ingegaan op de verenigbaarheid van de
voorstellen met het vrij verkeer van diensten, hetgeen wordt
opgemerkt geldt mutatis mutandis evenzeer voor de verenigbaarheid met het vrij verkeer van vestiging.
Zie onder meer het arrest van het HvJEG in zaak C-470/03.
Zie ook de memorie van toelichting bij de Implementatiewet
richtlijn en verordening kapitaalvereisten, Kamerstuk 33.849,
nr. 3, paragraaf 5.
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Ten minste een aantal van deze richtlijnen vormt een volledige of maximum harmonisatie ten aanzien van de onderwerpen die in die richtlijn geregeld zijn. Dit roept de vraag
op naar de mogelijkheden voor de nationale regelgever om
aanvullende regels te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van
het beloningsbeleid.
In de toelichting wordt hierover, naar aanleiding van de reacties op de internetconsulatie, het volgende opgemerkt.
‘De toepasselijke Europese richtlijnen bieden ruimte voor
deze in- en aanvullingen van de in die richtlijnen opgenomen regels met betrekking tot beloningen. Ook wanneer
richtlijnen grotendeels maximum harmonisatie zijn, is er
vaak ruimte voor aanvulling en invulling. Wanneer een richtlijn bijvoorbeeld alleen regels stelt voor een specifiek deel
van het personeel, hebben lidstaten de mogelijkheid om regels te stellen voor al het personeel.’379
De Afdeling merkt op dat het voorgaande slechts opgaat indien vast staat dat door de Uniewetgever niet is beoogd een
uitputtende regeling te treffen.
Zo is reeds opgemerkt dat in de richtlijn kapitaalvereisten
een regeling is opgenomen over het beloningsbeleid van
een specifieke categorie medewerkers van banken en beleggingsondernemingen. De richtlijn kapitaalvereisten behelst in beginsel een volledige harmonisatie behoudens de
onderwerpen waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat de lidstaten
nadere regels mogen stellen. Zo mag Nederland een lager
maximum stellen ten aanzien van de verhouding tussen de
vaste en de variabele beloning voor deze categorie. De
vraag rijst of de Uniewetgever heeft beoogd om ten aanzien
van het gehele beloningsbeleid van banken en beleggingsonderneming een uitputtende regeling te treffen. Het feit dat
andere medewerkers dan de groep die in de richtlijn expliciet wordt aangewezen, niet zijn genoemd kan betekenen
dat de Uniewetgever niet wil dat voor die groep regels over
het beloningsbeleid worden gesteld. In die lezing kan ook de
lidstaat voor die groep geen regels stellen en is het voorstel
in strijd met (het uitputtende karakter van) de richtlijn. De
toelichting lijkt er daarentegen vanuit te gaan dat deze richtlijn slechts regels stelt over het beloningsbeleid van de
groep die in de richtlijn expliciet wordt aangewezen, de overige medewerkers zouden dan buiten het toepassingsbereik
van de richtlijn vallen. Dit laat ruimte voor de lidstaten om
eigen regels te stellen. De toelichting bevat daarvoor echter
geen argumenten. In dezelfde zin verwijst de Afdeling naar
de Solvency II-richtlijn en ook MIFID die op onderdelen
eveneens volledige harmonisatie behelzen.
De Afdeling adviseert op dit punt in overleg te treden met de
Europese Commissie en het voorstel zo nodig aan te passen.
b. Primair Unie-recht
In de memorie van toelichting 380 wordt terecht geconcludeerd dat ten aanzien van het bonusplafond sprake is van
een belemmering van het vrij verkeer van diensten. De Afdeling merkt daarbij op dat deze conclusie niet alleen geldt
voor de maximering van de variabele beloning maar evenzeer voor de overige maatregelen uit de afdelingen 1.7.41.7.7 Wft. Ook ten aanzien van deze maatregelen is sprake
379
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Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 11.
Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 8a.
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van een belemmering van het vrij verkeer.
Teneinde dergelijke maatregelen te rechtvaardigen, moet
een beroep worden gedaan op de in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de Europese Unie onderkende
'dwingende redenen van algemeen belang'. Wil een dergelijk beroep slagen, dan dient aan twee cumulatieve voorwaarden te worden voldaan: een dergelijke regeling kan enkel worden toegepast zonder onderscheid naar herkomst en
de maatregel dient proportioneel te zijn, hetgeen inhoudt dat
deze geschikt moet zijn om het doel te bereiken en niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is.
In de toelichting wordt het beoordelingskader uitvoerig uiteengezet. De toetsing aan dat kader is daarentegen summier. Er wordt opgemerkt dat het kabinet de invoering van
een bonusplafond binnen Nederland gewenst acht ‘ter bescherming van een publiek belang, namelijk bescherming
van de consument. Het bonusplafond heeft het gewenste effect: variabele beloningen worden in hoogte gemaximeerd,
waarmee ongewenste prikkels die uitgaan van de variabele
beloning worden verminderd. Een betere maatregel die hetzelfde doel bereikt is niet denkbaar. De maatregel gaat ook
niet verder dan het te bereiken doel. Uit het voorgaande
volgt dat voldaan is aan de Europese eisen die aan mogelijk
belemmerende maatregelen worden gesteld,’ aldus de toelichting.
De Afdeling merkt vooraleerst op dat slechts ten aanzien
van het bonusplafond in de toelichting wordt ingegaan op de
verenigbaarheid met het vrij verkeer van diensten en dat
van vestiging. Ten aanzien van de overige maatregelen uit
de afdelingen 1.7.4-1.7.7 Wft ontbreekt een dergelijke motivering. De Afdeling merkt vervolgens op dat, zoals zij onder
1. reeds heeft vastgesteld, de noodzaak om thans de maatregelen opgenomen in de afdelingen 1.7.4 tot en met 1.7.7
te nemen ontoereikend is gemotiveerd. Voorts is twijfelachtig of het voorstel niet verder gaat dan noodzakelijk is in het
licht van het doel, gelet op de zeer ruime reikwijdte van het
voorstel, in het bijzonder waar het gaat om de kring van
werknemers die door het voorstel worden geraakt en de
toepasselijkheid op een zeer diverse categorie financiële en
zelfs niet-financiële ondernemingen (zie punt 2).
De Afdeling voegt daaraan nog het volgende toe. De Afdeling heeft hierboven reeds gewezen op de regeling in de
Richtlijn kapitaalvereisten waarin wordt bepaald dat de variabele beloning van een categorie medewerkers van banken
en beleggingsondernemingen in beginsel niet meer mag
bedragen dan 100% van de vaste beloning. De richtlijn bepaalt daarbij uitdrukkelijk dat de lidstaten een lager maximum mogen vaststellen. De Afdeling wijst er op dat ook in
het geval de richtlijn lidstaten de mogelijkheid biedt verdergaande maatregelen te nemen deze maatregelen nog
steeds dienen te worden getoetst aan het primaire recht van
de EU. Daarbij dient naar het oordeel van de Afdeling de
vraag te worden beantwoord waarom de regeling uit de
richtlijn onvoldoende is en de verdergaande maatregel geschikt is en niet verder gaat dan strikt noodzakelijk. Een
dergelijke motivering van de voorgestelde maximering van
de variabele beloning op 20% van de vaste beloning ontbreekt.
De Afdeling is in het licht van al het voorgaande van oordeel
dat het voorstel op gespannen voet staat met het vrij verkeer van diensten en dat van vestiging. Zij adviseert het
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voorstel in het licht van het bovenstaande nader te bezien.
Kamerstuk 33.964 nr 03
b. recht op eigendom
In artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het recht
op eigendom opgenomen.381 Het eigendomsrecht in het EP
heeft een breed bereik. Ook rechten en belangen die een
vermogenswaarde vertegenwoordigen vallen binnen dit bereik.382 Echter is hierbij van belang dat het recht of belang
met voldoende zekerheid vaststaat. De enkele hoop op bijvoorbeeld een variabele beloning is onvoldoende. 383 Voor
zover een variabele beloning contractueel is vastgelegd en
voor zover vooraf voor het individu duidelijk is welke variabele beloning betaald zal worden bij de afgesproken prestatie gaat het kabinet er vanuit dat variabele beloningen die
worden geraakt door het bonusplafond onder artikel 1 van
het EP kunnen vallen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
maakt bij een inmenging in het eigendomsrecht een onderscheid tussen regulering384 en ontneming385 van eigendom.
In casu kan gesteld worden dat het bonusplafond, de maximering van vertrekvergoedingen, het verbod op gegarandeerde variabele beloningen en de regels tot terugvordering
en aanpassing van variabele beloningen tot gevolg hebben
dat eigendom niet wordt ontnomen, maar wordt beperkt, en
dat slechts sprake is van regulering. Echter neemt het
EHRM reeds aan dat sprake is van ontneming wanneer de
mogelijkheid tot het uitoefenen van het eigendomsrecht
aanzienlijk wordt beperkt.386 De toets of sprake is van regulering of ontneming zal naar de opvatting van het kabinet
kunnen verschillen per individu, immers de maximale variabele beloning die haalbaar is per individu ten tijde van inwerkingtreding van het bonusplafond verschilt ook in hoogte.
Volgens vaste rechtspraak van het EHRM dient te worden
beargumenteerd waarom de inmenging in het ongestoorde
genot van eigendom (de ontneming dan wel regulering)
proportioneel is. Hierbij kijkt het EHRM naar een aantal fac381
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Het recht op eigendom is eveneens opgenomen in artikel 17
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Dat artikel heeft dezelfde inhoud en reikwijdte als het door het
EVRM gewaarborgde recht.
Zie o.a. EHRM, 23 februari 1995, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH t. Nederland (Serie A-306B).
Vgl. EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. T. Portugal:
«Future income cannot be considered to constitute «possessions» unless it has already been earned or is definitely payable. However, in certain circumstances, a «legitimate expectation» of obtaining an «asset» may also enjoy the protection of
Article 1 of Protocol No. 1. Thus, where a proprietary interest
is in the nature of a claim, the person in whom it is vested may
be regarded as having a «legitimate expectation» if there is a
sufficient basis for the interest in national law, for example
where there is settled case-law of the domestic courts confirming its existence.».
Zie bijv. EHRM, 19 december 1989, Mellacher t. Oostenrijk
(Serie A-169), § 44.
Zie bijv. EHRM, 28 oktober 1999, Brumarescu t. Roemenië
(appl. no. 28342/95), § 76-77.
Zie bijv. EHRM, 28 oktober 1999, Brumarescu t. Roemenië
(appl. no. 28342/95), § 76.
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toren.
Ten eerste dient het algemeen belang gediend te zijn door
de inbreukplegende maatregel. Hierbij hanteert het EHRM
een ruime margin of appreciation. In beginsel zal het EHRM
het oordeel van de lidstaat over wat in het algemeen belang
is accepteren, tenzij de maatregel kennelijk zonder enige
grond is.387 De belangrijkste motivatie voor de verschillende
maatregelen in het onderhavige wetsvoorstel is consumentenbescherming (met betrekking tot consumenten in hun
hoedanigheid van klanten van de financiële sector en als
belastingbetaler). Hierboven is aangegeven dat de maatregelen mede zijn ingegeven door incidenten die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken binnen de financiële sector.
Deze incidenten zijn mede een gevolg van excessieve variabele beloningen en veelal is de consument de dupe geworden. Een en ander heeft er toe geleid dat het vertrouwen
in de financiële sector laag en broos is. De gewenste cultuur- en gedragsverandering ten aanzien van beloningsbeleid heeft zich in onvoldoende mate voltrokken. Hierdoor is
nog steeds sprake van een vertrouwenskloof tussen maatschappij en financiële sector en blijft het risico bestaan dat
excessieve variabele beloningen blijven leiden tot nieuwe
incidenten.
Ten tweede kijkt het EHRM of de maatregel in voldoende
proportionele verhouding staat tot het nagestreefde algemeen belang. Hierbij hanteert zij eveneens een ruime margin of appreciation.388 Een plafond van 20% biedt nog mogelijkheden voor redelijke variabele beloningen, maar maakt
excessen onmogelijk. Hetzelfde geldt voor de maximering
van vertrekvergoedingen. Deze blijven mogelijk, maar excessen, bijvoorbeeld als (compensatie)reactie op het bonusplafond, worden voorkomen. In het geval van terugvordering en aanpassing komt de proportionaliteit van de maatregel tot uiting doordat deze alleen van toepassing is wanneer aan de in het wetsvoorstel genoemde maatregelen is
voldaan.
Ten derde zijn de procedurele waarborgen een belangrijke
factor voor het EHRM. Er dient sprake te zijn van een heldere, niet arbitraire maatregel op wettelijk niveau waardoor de
uiteindelijk gedupeerde kennis kan nemen van de maatregel.389
Ten slotte kijkt het EHRM of sprake is van een redelijke
compensatie.390 Gelet op de grote impact van een bonusplafond, voor zowel werkgevers als werknemers, is voorzien in
overgangsrecht voor medewerkers die op het moment dat
de maatregel in werking treedt reeds werkzaamheden voor
de onderneming uitvoeren. De uitgestelde werking van 1
jaar biedt ondernemingen de mogelijkheid om bestaande
overeenkomsten en contracten aan te passen aan te pas387
388
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EHRM, 21 februari 1986, James e.a. t. Verenigd Koninkrijk, §
40-46.
EHRM, 24 oktober 1986, AGOSI t. het VK (Serie A-108), § 52.
EHRM, 9 november 1999, Spacek t. Tsjechië, § 54: “The
Court considers that when speaking of ‘law’, Article 1 of Protocol No. 1 alludes to the same concept to be found elsewhere
in the Convention, a concept which comprises statutory law as
well as caselaw. It implies qualitative requirements, notably
those of accessibility and foreseeability”.
Zie bijvoorbeeld EHRM 11 januari 2001, Platakou t. Griekenland, appl. no. 38460/97, § 56-57.
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sen aan deze maatregel. Voor de groep medewerkers met
bestaande overeenkomsten en contracten zijn in beginsel
geen eisen gesteld aan de wijze van compensatie. Dit heeft
tot gevolg dat de hoogte en wijze van compensatie aan de
betrokken onderneming zelf is gelaten. Hiermee wordt de
ruimte tot individueel maatwerk geboden.
Eveneens is voorzien in overgangsrecht ten aanzien van de
regels over de maximale vertrekvergoeding voor personen
die het dagelijks beleid bepalen van de onderneming en die
op het moment dat de maatregel in werking treedt reeds
werkzaamheden voor die onderneming uitvoeren. De uitgestelde werking van een half jaar met betrekking tot het
tweede lid van het nieuwe artikel 1:125 biedt ondernemingen de mogelijkheid om bestaande overeenkomsten en
contracten aan te passen aan deze maatregel.
Ten aanzien van het verbod op gegarandeerde variabele
beloningen en het terugvorderen en aanpassen van variabele beloningen is niet voorzien in overgangsrecht. Dit betekent dat deze maatregelen onmiddellijke werking zullen
hebben, en afspraken met betrekking tot deze onderwerpen
die strijdig zijn met de wet na inwerkingtreding van de wet
nietig zijn. Het kabinet heeft hier om verschillende redenen
voor gekozen. Hierbij is het belang van voortvarende invoering van de regels afgewogen tegen de betrokken belangen.
Een belangrijke overweging hierbij is dat voor beide maatregelen geldt dat het grootste deel van deze regels reeds op
een deel van het personeel van onder meer banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars van toepassing is.391
Daarnaast dienen alle financiële ondernemingen over maatregelen voor terugvordering en aanpassing van variabele
beloningen te beschikken (voor in ieder geval dagelijks beleidsbepalers). 392 Ook is gekeken naar de gevolgen van
eventuele uitgestelde werking. Dit zou, ten aanzien van gegarandeerde variabele beloningen, tot gevolg hebben dat
een incidentele beloningsvorm die voor een deel van het
personeel al enige jaren grotendeels verboden is in Europees verband (en daarmee in feite als ongewenst is aangemerkt), voor een ander deel van het personeel zou worden toegestaan. In het geval van terugvordering en aanpassing zou dit betekenen dat gedurende de overgangstermijn
het niet mogelijk is om variabele beloningen aan te passen
of terug te vorderen (wanneer voldaan is aan de strenge eisen van de wet). Ten slotte geldt ten aanzien van de regels
over terugvordering en aanpassing een beperkte noodzaak
voor overgangsrecht. Hier is namelijk sprake is van een
verplichting voor de onderneming, maar bestaat geen directe noodzaak tot het aanpassen van individuele overeenkomsten (tenzij daarin is opgenomen dat geen terugvordering of aanpassing kan plaatsvinden). Het kabinet is van
oordeel dat een overgangstermijn in deze gevallen een verkeerd signaal af geeft naar zowel de sector als de maatschappij. Het voorgaande heeft er toe geleid dat geen overgangstermijn ten aanzien van de regels over het verbod op
gegarandeerde variabele beloningen en de regels over terugvordering en aanpassing is opgenomen.
Kamerstuk 33.964 nr 04
391
392

In het bijzonder als gevolg van de verplichtingen opgenomen
in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011.
Op basis van artikel 1:111.
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In de memorie van toelichting393 wordt ten aanzien van het
bonusplafond ingegaan op de verenigbaarheid van dit voorstel met het in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EP), alsook artikel 17 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie, geregelde
recht op ongestoord genot van eigendom.
De toelichting onderkent dat gemaakte salarisafspraken
over variabele beloningen, indien sprake is van gewettigde
verwachtingen, aan te merken zijn als toekomstige vorderingen op de werkgever, die naar verwachting door de nationale rechter en het EHRM zullen worden aangemerkt als
eigendom in de zin van artikel 1 EP en artikel 17 van het
Handvest. Wil een inmenging in eigendomsrechten rechtmatig zijn, dan moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de inmenging een wettelijke basis hebben, een legitiem doel dienen dat past in het kader van het
algemeen belang en proportioneel zijn.
De Afdeling merkt in de eerste plaats op dat deze conclusie
niet alleen geldt voor de maximering van de variabele beloning maar evenzeer voor bepalingen in bestaande overeenkomsten die vallen onder het verbod op een gegarandeerde
variabele beloning, de maximering van de vertrekvergoeding en de regels ter zake van de (verplichte) terugvordering
en aanpassing van variabele beloningen. 394 Op dit punt is
alsnog een beoordeling in het licht van artikel 1 EP en artikel 17 van het Handvest vereist. De Afdeling verwijst voorts
naar hetgeen zij hiervoor onder 2. heeft opgemerkt over de
reikwijdte van het voorstel. Ten aanzien van de proportionaliteit wordt in de toelichting opgemerkt dat een bonusplafond
van 20% nog mogelijkheden biedt voor redelijke variabele
beloningen, maar excessen onmogelijk maakt. Dit wordt niet
nader toegelicht. De Afdeling merkt vervolgens op dat het
voorstel op een aantal andere onderdelen een volledig verbod op toekenning van een bepaalde beloningsvorm bevat.
Zo mag ingevolge artikel 1:125, eerste lid, Wft in beginsel
geen gegarandeerde variabele beloning worden toegekend
en mag ingevolge artikel 1:126, eerste lid, onderdeel a,
geen vertrekvergoeding worden toegekend indien de arbeidsrelatie voortijdig op verzoek van de rechthebbende
wordt beëindigd, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Voorts dient een onderneming ingevolge artikel 1:128, eerste lid, onderdeel c, een
toegekende variabele beloning te verlagen indien de onderneming geringere of negatieve prestaties levert ten opzichte
van de financiële resultaten van de voorgaande boekjaren.
Hierbij is niet voorzien in enige beoordeling van de prestaties van de werknemer. Dit roept in het licht van de proportionaliteitseis vragen op.
In de toelichting wordt ten slotte gewezen op de voorwaarde
van een redelijke compensatie. De toelichting wijst op de
overgangstermijn, opgenomen in artikel 1:114 Wft, waarin
wordt bepaald dat het bonusplafond tot en met 31 december
393
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Memorie van toelichting, algemeen deel, paragraaf 8b.
Ten aanzien van de verplichte terugvordering en aanpassing
van variabele beloningen geldt dit in ieder geval voor beloningen die voor inwerkingtreding van het voorstel zijn toegekend
en wellicht ook zijn uitgekeerd en waarvoor op grond van het
voorstel na inwerkingtreding de verplichting geldt deze te verlagen of terug te vorderen.
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2015 niet van toepassing is op de toekenning van variabele
beloningen die voortvloeien uit een door een financiële onderneming voorafgaande aan 1 januari 2015 aangegane
verplichting. Deze geeft ondernemingen de mogelijkheid om
bestaande overeenkomsten en contracten aan te passen
aan deze maatregel.
De Afdeling wijst er op dat voor de overige in de afdelingen
1.7.4 tot en met 1.7.7 Wft voorgestelde maatregelen niet in
overgangsrecht is voorzien. Bepalingen in bestaande overeenkomsten die bijvoorbeeld betrekking hebben op vertrekvergoedingen bij vrijwillig vertrek zijn daarmee na inwerkingtreding van het voorstel nietig. Een onderneming is na inwerkingtreding van het voorstel ingevolge artikel 1:128 ook
verplicht een variabele beloning die is toegekend vóór inwerkingtreding van het voorstel te verlagen, indien de onderneming minder heeft gepresteerd dan het voorafgaande
jaar. Voorts wijst de Afdeling op het hiervoor reeds besproken artikel 1:124, tweede lid, Wft waaruit een beperking kan
volgen van de mogelijkheid om niet-toegestane variabele
beloningen te compenseren met een verhoging van de vaste beloning. In het licht van het voorgaande bestaat naar het
oordeel van de Afdeling spanning met de voorwaarde van
de redelijke compensatie.
De Afdeling is in het licht van al het voorgaande van oordeel
dat het voorstel, zoals het thans luidt op een aantal onderdelen, niet verenigbaar is met het in artikel 1 EP en artikel
17 van het Handvest beschermde recht op een ongestoord
genot van eigendom. In ieder geval dient te worden voorzien in aanvullend overgangsrecht voor de beperkingen van
de beloning anders dan de maximering van de variabele beloning. Voorts dient nader te worden gemotiveerd waarom
de verschillende onderdelen proportioneel zijn in het licht
van het doel van het voorstel en dient duidelijkheid te worden geboden over de mogelijkheid om te voorzien in een
redelijke compensatie.
Kamerstuk 33.964 nr 03
c. vrijheid om collectief te onderhandelen
Op een aantal plaatsen is in internationale verdragen de
vrijheid om collectief te onderhandelen vastgelegd. Sociale
partners hebben aangegeven van mening te zijn dat het bonusplafond een beperking van de vrijheid om collectief te
onderhandelen betekent. Het kabinet erkent dit maar acht
de beperking – net als werknemersorganisaties – gerechtvaardigd gelet op de achtergrond van de maatregel, namelijk de bescherming van de consument. Materieel is de beperking van de onderhandelingsvrijheid bovendien beperkt
omdat thans in veel cao’s de hoogste haalbare variabele beloning niet hoger is dan 20%. In een aantal gevallen is in de
afgelopen periode variabel belonen bij cao afgeschaft. De
gevolgen voor personen die onder een cao vallen zullen
daarom beperkt zijn.
§10. Gevolgen
a. administratieve lasten
Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven
en/of burgers om te voldoen aan informatieverplichtingen
aan de overheid voortvloeiend uit weten regelgeving van de
overheid. Hiervan is onder het wetsvoorstel uitsluitend sprake wanneer een onderneming er voor kiest om buiten de
Europese Economische Ruimte het hogere bonusplafond
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van 200% toe te passen. In dat geval dient de toezichthouder te worden geïnformeerd over de redenen waarom gekozen is voor dit hogere plafond. Wanneer een onderneming
er voor kiest om het 200% percentage toe te passen zal dit
waarschijnlijk niet voor elke persoon buiten de EER gelden,
maar voor specifieke personen of bepaalde groepen personen. In het geval van een grootbank kan dit bijvoorbeeld betekenen dat in verschillende gevallen gekozen wordt om het
plafond van 200% toe te passen. Vanwege deze complexiteiten is geen nauwkeurig voorbeeld te maken van de administratieve lasten hierbij. De berekening hieronder gaat hierom uitsluitend in op de administratieve lasten voor één onderneming.
Een hoogopgeleide kenniswerker (uurloon € 63) zal ongeveer 16 uur nodig hebben voor het opstellen van een stuk
ter onderbouwing van de keuze voor het toepassen van het
hogere bonusplafond van 200%. Hierbij kan afstemming
(één uur) met hogere leidinggevenden, leden van de raad
van bestuur of de raad van commissarissen noodzakelijk
zijn (uurloon € 75). De totale administratieve lasten zullen
daarmee per keer dat de toezichthouder wordt geïnformeerd
€ 1083 bedragen.
b. nalevingskosten
Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten die samenhangen met de naleving van inhoudelijke verplichtingen. De nalevingskosten hebben met name betrekking op
het eenmalig aanpassen van individuele overeenkomsten
waarin beloningsafspraken zijn opgenomen die in strijd zijn
met het bepaalde in het onderhavige wetsvoorstel. Eventuele gevolgen voor het investeringsklimaat worden niet meegenomen in de berekening van nalevingskosten.
Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek volgt dat
in het 2e kwartaal van 2013 ongeveer 260.000 personen
werkzaam waren in de Nederlandse financiële sector. 395 Met
aftrek van zelfstandigen komt dit aantal uit op 250.000. Naar
schatting van het CBS vallen acht van de tien Nederlandse
werknemers onder een CAO. De meeste CAO’s worden niet
geraakt door dit onderhavige wetsvoorstel. Voor een zeer
klein aantal individuen geldt dat zij aanvullende (variabele)
beloningsafspraken zijn overeengekomen, in aanvulling op
hun CAO-afspraken. Dit aantal wordt geschat op maximaal
2% van het totaal aantal personen dat onder een CAO valt.
Dit betekent dat ten hoogste 55.000 peronen niet onder de
CAO vallen, of van de CAO afwijkende beloningsafspraken
zijn overeengekomen. In deze berekening wordt er vanuit
gegaan dat voor de helft van deze personen (27.500) geldt
dat zij momenteel een overeenkomst hebben die in strijd is
met de bepalingen van Hoofdstuk 1.7.
De duur van de aanpassing is van veel verschillende factoren afhankelijk, waaronder de complexiteit van de te wijzigen overeenkomst en de voortvarendheid van het onderhandelingsproces. Naar schatting zal een gemiddeld gesprek ongeveer twee uur duren. Dit gesprek vindt plaats
tussen een medewerker personeelszaken en een hoogopgeleide medewerker. Voorafgaande aan het gesprek moet
395

CBS
2013,
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=810
95NED&D1=3&D2=a&D3=7&D4=6991&HDR=G2,T,G1&STB=G3&CHARTTYPE=1&VW=T
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de personeelsmedewerker de bestaande overeenkomst bestuderen en een voorstel richting de medewerker formuleren
(ook gemiddeld twee uur). Eventueel moet dit na het gesprek nog worden aangepast (gemiddeld één uur). Ten behoeve hiervan moet de bestaande overeenkomst worden
opgevraagd en de nieuwe overeenkomst in de systemen
worden verwerkt door een administratief medewerker (€
412.500 voor 30 minuten, uurloon € 30, 27.500 overeenkomsten).
Een (hoogopgeleide) medewerker personeelszaken (uurloon € 51) is daarmee in het totaal ongeveer vijf uur kwijt
aan één overeenkomst (€7.012.500 voor 27.500 overeenkomsten). Een hoogopgeleide medewerker (uurloon € 63) is
twee uur bezig met het overleg (€3.465.000).
De totale nalevingskosten binnen Nederland bedragen
daarmee € 10.890.000.
§11. Consultatie
In de periode van 26 november 2013 tot en met 31 december 2013 is het wetsvoorstel openbaar geconsulteerd op de
website internetconsultatie.nl/wbfo2015.
Naar aanleiding van de consultatie zijn verschillende reacties ontvangen. De volgende organisaties uit de financiële
sector hebben gereageerd: de Nederlandse Vereniging van
Banken, ING Groep, Kempen en Co, het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, Nardus, Eumedion,
Dufas, AIMA en de VV&A. Verder hebben de volgende advocatenkantoren gereageerd: CMS Derks Star Busmann,
Baker & McKenzie, Van Doorne, Linklaters, Allen & Overy
en Loyens & Loeff. Het samenwerkingsverband van wetenschappers Sustainable Finance Lab heeft eveneens een reactie gegeven. De Orde van Advocaten en de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie hebben gezamenlijk gereageerd.
Daarnaast hebben van de zijde van sociale partners VNONCW, de vakcentrale MHP,FNV en FNV Finance een reactie gegeven. Ook is een reactie van een burger ontvangen.
Hieronder wordt ingegaan op verschillende punten die zijn
opgebracht in de consultatie. Ook is naar aanleiding van
verschillende reacties de toelichting aangevuld.
[…] [De hier ontbrekende passage is opgenomen in de toelichting bij art. 1:114. (red.)]
Vanuit de bancaire sector is in de consultatie aangegeven
dat zij vrezen dat specialisten niet langer zullen kiezen voor
de bancaire sector door het bonusplafond van 20%. Het bonusplafond wordt toegepast binnen de hele financiële sector, juist om binnen deze sector een gelijk speelveld op de
arbeidsmarkt te houden. Vanuit andere delen van de sector
wordt aangegeven dat de internationale concurrentiepositie
op de arbeidsmarkt bemoeilijkt zou kunnen worden door het
bonusplafond. De verwachting van het kabinet is dat ook
met een bonusplafond voldoende geschikt personeel kan
worden aangetrokken om de Nederlandse financiële sector
haar belangrijke rol te laten vervullen. In een deel van de
reacties wordt genoemd dat effecten voor de reële economie of investeringsklimaat worden verwacht. Het kabinet is
zich ervan bewust dat het wetsvoorstel gevolgen voor de
arbeidsmarkt kan hebben. De verwachting is echter dat deze effecten de reële economie of het investeringsklimaat
niet of slechts in beperkte mate zullen raken. De belangrijk-
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ste reden voor deze verwachting is dat zelfs de maatregel
uit het wetsvoorstel waar de meeste aandacht op gericht is,
het bonusplafond van 20%, slechts gevolgen zal hebben
voor een zeer beperkt deel van het personeelsbestand in de
financiële sector. Gevolgen voor de reële economie zouden
naar alle waarschijnlijkheid pas aan de orde zijn als de huidige praktijk dusdanig ingrijpend gewijzigd zou moeten worden dat de Nederlandse financiële sector minder diensten
en producten zou leveren, een dergelijk effect wordt niet
verwacht.
[De hier ontbrekende passage is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting bij art. 1:121. (red.)]
In één reactie wordt gewezen op mogelijke negatieve effecten van het bonusplafond voor startende ondernemers. Gesteld wordt dat een startende ondernemer terughoudender
zal worden met het aantrekken van personeel als hij daardoor langdurige verplichtingen tegen vaste loonkosten aangaat. Het kabinet begrijpt deze stelling, maar kan deze niet
plaatsen in relatie tot het onderhavige wetsvoorstel. Het
wetsvoorstel dwingt namelijk niet tot het aangaan van langlopende verplichtingen; tijdelijke overeenkomsten blijven
mogelijk.
[De hier ontbrekende passage is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting bij art. 1:122. (red.)]
Ook is in een consultatiereactie het voorstel gedaan om een
maximale verhouding tussen de beloning voor de top van de
onderneming ten opzichte van de minst verdienende collega’s vast te stellen. Hoewel dit voorstel aansluit bij de doelstelling van het kabinet om excessieve variabele beloningen
tegen te gaan, is het bij dit voorstel nog steeds mogelijk om
erg hoge beloningen voor de top van de onderneming vast
te stellen. In het onderhavige wetsvoorstel wordt daarom
vastgehouden aan een bonusplafond voor iedereen.
In de consultatiereacties zijn ook voorstellen gedaan om de
beloningennormen aan te scherpen. Daarbij is bijvoorbeeld
voorgesteld voor personeel werkzaam buiten Nederland lagere bonusplafonds vast te stellen (bijvoorbeeld van 50%).
Het in het wetsvoorstel opgenomen plafond van 100% voor
personeel dat binnen de EER werkt, is al strenger dan de
200% die op grond van de richtlijn kapitaalvereisten mogelijk is. Om Nederlandse financiële ondernemingen op de Europese arbeidsmarkt een reële concurrentiepositie te geven
wordt vastgehouden aan een plafond van 100% voor deze
groep. Een voorstel in een consultatiereactie om binnen de
EER een variabele beloning van 200% mogelijk te maken
wordt echter eveneens niet overgenomen omdat het kabinet
er wel voor kiest om strenger te zijn dan de Europese normen, ook voor deze groep.
Ook is voorgesteld om meer transparantie-eisen te stellen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de voorwaarden voor promoties. Het wetsvoorstel bevat reeds een redelijk aantal transparantie-eisen. Op dit moment is de verwachting dat deze
eisen een voldoende beeld zullen geven van het beloningsbeleid. Wanneer blijkt dat de opgenomen eisen op termijn
onvoldoende zijn, kan overwogen worden aanvullende eisen
te stellen.
In een aantal reacties wordt de zorg geuit dat vaste belonin-
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gen omhoog zullen gaan en vaker hogere welkomstvergoedingen zullen worden uitgekeerd. Zoals ook in de toelichting
bij het bonusplafond is opgenomen is verhoging van de vaste beloning toegestaan. Wanneer een persoon over meerdere jaren consistent uitstekend heeft gefunctioneerd, en
daarmee elk jaar de maximale variabele beloning heeft ontvangen, dan is het niet meer dan redelijk dat het verlies van
de variabele beloning ten dele wordt gecompenseerd in de
vaste beloning. In het tegenovergestelde geval waarin nooit
een variabele beloning is toegekend is een verhoging van
de vaste beloning niet aan de orde. Tegen ontwijkingsgedrag, zoals een toename van het gebruik van welkomstvergoedingen, zal worden opgetreden door de toezichthouders.
Eén reactie wijst er op dat de Staat het goede voorbeeld
moet geven ten aanzien van de conversie, aangezien de
Staat aandeelhouder is van verschillende financiële ondernemingen. Op dit moment zet de Staat zich reeds in voor
een sober beloningsbeleid wat betreft haar deelnemingen.
Echter is het wel zo dat de Staat, net als elke andere aandeelhouder, geen invloed heeft op de uitkomsten van bijvoorbeeld CAO-onderhandelingen of individuele onderhandelingen. Het primaat van deze onderhandelingen ligt bij de
werkgevers en vakbonden.
Verschillende reacties gaan in op de proportionaliteit van de
in het wetsvoorstel opgenomen publicatieverplichtingen en
de mate waarin de publicatieverplichtingen de privacy van
individuele medewerkers kunnen raken. De toelichting bij
het artikel is naar aanleiding van deze reacties aangevuld.
Verduidelijkt is dat in het geval dat sprake is van een kleine
onderneming met een beperkt aantal medewerkers geen
verplichting bestaat om aan te geven bij welk onderdeel de
betreffende persoon werkzaam is. Hiermee kunnen specifieke verplichtingen niet rechtstreeks worden herleid tot individuele medewerkers. In het wetsvoorstel is bewust geen
harde grens opgenomen waaruit op te maken valt wanneer
precies sprake is van een kleine onderneming. Hier is voor
gekozen aangezien de aard en omvang van onderneming
per geval zal verschillen. Dit criterium dient hierom in de
praktijk, in samenspraak met de toezichthouders, vorm te
krijgen.
In een consultatiereactie is aandacht gevraagd voor het feit
dat EBA in 2014 nieuwe richtsnoeren zal vaststellen. De
kans is aanwezig dat EBA in die richtsnoeren nadere invulling van de begrippen vaste en variabele beloning zal geven. In het wetsvoorstel is uitgegaan van de richtsnoeren
die in 2010 zijn opgesteld bij de herziene richtlijn banken.
Wanneer de wijzigingen van de richtsnoeren daar aanleiding toe geven, kunnen deze begrippen nader worden toegelicht.
Met betrekking tot pensioenbijdragen is een aantal vragen
gesteld. De toelichting is op dit punt aangepast. Verder is
gevraagd of mogelijke strijd zou bestaan met overweging 64
van de richtlijn kapitaalvereisten. Ter verduidelijking is onderscheid aangebracht tussen vaste en incidentele pensioenbijdragen.
[De hier ontbrekende passage is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting bij art. 1:114. (red.)]
Verschillende reacties gaan in op de verplichting tot het toepassen van een claw back en stellen de vraag waarom ge-
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kozen is voor een verplichting, en niet voor een bevoegdheid. De verplichting tot het gebruik van de claw back in
specifieke gevallen is opgenomen in artikel 94, eerste lid,
onderdeel n, van de richtlijn kapitaalvereisten. De overwegingen voor de bredere reikwijdte ten aanzien van personen
en ondernemingen ten opzichte van de richtlijn is hierboven
uiteengezet.
Hiernaast is gevraagd in welke mate een deel van de variabele beloning dient te worden teruggevorderd of ingehouden. De toelichting is op dit punt aangevuld. De mate van
terugvordering is afhankelijk van de schending en de omstandigheden van het specifieke geval. Tevens wordt in één
consultatiereactie gevraagd geen terugvordering te laten
plaatsvinden ten aanzien van de situatie beschreven in artikel 1:127, tweede lid, onderdeel c. In dat geval is echter
geen sprake van terugvordering. De beschreven situatie
heeft alleen betrekking op de aanpassing van variabele beloningen.
Een aantal consultatiereacties gaf aan de nalevingskosten
te laag ingeschat te vinden. De berekening van de nalevingskosten is naar aanleiding hiervan aangepast. De tijd
die besteed wordt aan de aanpassingen is verdubbeld.
Ook is gewezen op toekomstige ontwikkelingen, waaronder
ECB-toezicht op beloningsbeleid. Het klopt dat volgens Europese regels in november van 2014 een deel van het toezicht op beloningsbeleid voor een deel van de sector over
zal gaan naar de ECB. In welke mate dit zal plaatsvinden is
op dit moment nog niet volledig uitgekristalliseerd. Toekomstig ECB-toezicht doet geen afbreuk aan de regels die momenteel gelden, de mogelijkheid voor Nederland om op bepaalde punten strenger te zijn dan een Europese norm blijft
mogelijk zo lang de betreffende norm bestaat, dit volgt expliciet uit artikel 4, derde lid, van Verordening 1024/2013
EU.
Vanuit de financiële sector is in een aantal consultatiereacties gevraagd om uitgebreider overgangsrecht. Het wetsvoorstel bevat overgangsrecht bij het bonusplafond. Dit
overgangsrecht biedt de mogelijkheid om na inwerkingtreding van deze wet (voorgenomen met 1 januari 2015) nog
variabele beloningen boven het bonusplafond toe te kennen
tot en met 31 december 2015. Het kabinet is van mening
dat aanvullend overgangsrecht hierbij niet nodig is, onder
andere omdat voor de grote meerderheid van de personen
werkzaam in de financiële sector aanpassing van overeenkomsten niet nodig is.
In verschillende consultatiereacties is aandacht gevraagd
voor de relatie met het onlangs bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte Wetsvoorstel werk en zekerheid. Tussen
het onderhavige wetsvoorstel en de voorgenomen Wet werk
en zekerheid zit een relatie met betrekking tot vertrekvergoedingen. Het onderhavig wetsvoorstel gaat verder dan
het Wetsvoorstel werk en zekerheid voor personen die het
dagelijks beleid van de onderneming bepalen. Op grond van
het Wetsvoorstel werk en zekerheid kunnen een werkgever
en werknemer een hogere vertrekvergoeding afspreken dan
het minimale bedrag van de transitievergoeding dat de
werkgever wettelijk verschuldigd is. Het onderhavig wetsvoorstel sluit deze afwijkingsmogelijkheid uit, een gunstigere
regeling dan het wettelijk maximum van 1 jaarsalaris kan
niet worden overeengekomen. Omdat sprake is van strengere regels over hetzelfde onderwerp in een bijzondere wet,
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heeft artikel 1:125 voorrang boven de algemene regeling.
In verschillende consultatiereacties is aandacht gevraagd
voor de fiscale gevolgen van de terugvordering van artikel
1:127, derde lid. Er wordt bij de belastingheffing van een
werknemer rekening gehouden met het deel van het loon
dat bij de toekenning is belast en dat in een later tijdvak
wordt teruggevorderd. Dat kan via de loonbelasting als de
betrokkene (nog) in dienstbetrekking staat tot de financiële
onderneming en in het tijdvak van terugbetalen voldoende
positief loon geniet. Anders (of voor het meerdere) kan de
betrokkene het terugbetaalde bedrag als negatieve inkomsten opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer
terugvordering plaatsvindt bij iemand die onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming werkt, maar niet in
dienstbetrekking is, wordt eveneens in de inkomstenbelasting rekening gehouden met de terugvordering.
Verder heeft de terugvordering van artikel 1:127, derde lid
gevolgen voor de (fiscale) winstbepaling van de onderneming, en daarmee voor de vennootschapsbelasting. Terugvordering van een variabele beloning verhoogt de fiscale
winst. Het tijdstip van winstneming is afhankelijk van de mate van zekerheid ten aanzien van het terug te ontvangen
bedrag.
Zorgverzekeraars Nederland heeft aandacht gevraagd voor
de relatie met de Wet normering topinkomens (WNT). De
WNT geldt voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Daaronder worden bij zorgverzekeraars bestuur, commissarissen en de hoogst ondergeschikten verstaan. De
Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen geldt voor
iedereen die werkt onder verantwoordelijkheid van Nederlandse financiële ondernemingen, dochters van Nederlandse financiële ondernemingen en ondernemingen die tot een
groep met een moeder in Nederland behoren, waarbij die
groep hoofdzakelijk actief is in de financiële sector. Zorgverzekeraars zijn inderdaad een categorie waarop beide wetten
van toepassing zijn. De eisen van beide wetten gelden
naast elkaar, daarbij worden geen uitvoeringsproblemen
verwacht. Zo bevat de WNT een maximum aan de totale
jaarlijkse beloning. Daarnaast zijn variabele beloningen niet
toegestaan onder de WNT. Voor een topfunctionaris die onder de WNT valt zijn de maxima die de Wbfo aan de hoogte
van de variabele beloning daarmee niet van belang. De
Wbfo maximeert de vertrekvergoeding van bestuurders op
een jaarsalaris. De WNT kent een maximale vertrekvergoeding van € 75.000. Voor een bestuurder van een zorgverzekeraar geldt daarmee afhankelijk van het jaarsalaris een
maximale vertrekvergoeding. Bij een jaarsalaris dat lager
dan € 75.000 is, is het maximum het jaarsalaris. Bij een
jaarsalaris dat hoger dan € 75.000 is, is het maximum €
75.000.
§12. Inwerkingtreding en overgangsrecht
[De hier ontbrekende passage is opgenomen in de artikelsgewijze toelichting bij art. 1:114. (red.)]
Kamerstuk 33.964, nr C
De leden van de fractie van de VVD merken op dat bij ieder
wetsvoorstel de maatschappelijke noodzaak van het voorstel voor het desbetreffende probleem moet worden beschreven.
Uiteraard onderschrijft het kabinet dat de maatschappelijke
noodzaak van ieder voorstel helder en analytisch moet wor-
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den uitgewerkt. Het onderhavige voorstel is onderdeel van
het streven van het kabinet naar een duurzame en aan de
reële economie dienstbare financiële sector. Een beheerst
beloningsbeleid levert aan dit streven een bijdrage en kan
eveneens bijdragen aan het overbruggen van de kloof die
tussen de maatschappij en de financiële sector is ontstaan.
Met het onderhavige wetsvoorstel introduceert het kabinet
een breed pakket aan regels dat financiële ondernemingen
verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid en
dat excessieve variabele beloningen aan banden legt.
De specifieke onderdelen van het wetsvoorstel, zoals het
bonusplafond, zijn in de memorie van toelichting per onderdeel toegelicht.
De leden van de fractie van de PvdA vragen wat na aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel de status zal zijn
van de onderdelen van het Besluit prudentiële regels Wft en
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
die zien op een beheerst beloningsbeleid.
De in het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft opgenomen artikelen met betrekking tot een beheerst beloningsbeleid vervallen na inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel. Deze wijziging is onderdeel van het Wijzigingsbesluit
financiële markten 2015 dat op 1 januari 2015 in werking zal
treden.
De leden van de fractie van D66 vragen wat er schort aan
de in de afgelopen jaren genomen maatregelen met betrekking tot het beloningsbeleid in de financiële sector, zoals het
Besluit beheerst beloningsbeleid, het bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, de bankenbelasting en de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen,
waardoor nu wordt gekozen voor het onderhavige wetsvoorstel.
In tegenstelling tot de veronderstelling van deze leden, is
het kabinet niet van mening dat er iets schort aan eerdere
maatregelen met betrekking tot beloningsbeleid. Het onderhavige voorstel introduceert nieuwe normen en scherpt bestaande normen aan, maar heeft ook tot doel het overzichtelijk samenbrengen van reeds bestaande beloningenregelgeving voor financiële ondernemingen. Omdat de bestaande maatregelen enigszins verspreid over verschillende (niveau’s van) regelgeving waren, draagt het nieuwe hoofdstuk
in deel 1 van de Wet op het financieel toezicht bij aan de
overzichtelijkheid van regelgeving. De aanscherpingen ten
opzichte van bestaande regelgeving zitten bijvoorbeeld in
het bonusverbod bij staatsgesteunde instellingen en bij de
mogelijkheden tot aanpassing en terugvordering van bonussen. Bij het bonusverbod voor staatsgesteunde instellingen
is er in relatie met het bonusplafond voor gekozen om het
moment waarop het bonusverbod eindigt te wijzigen. Door
de introductie van het bonusplafond wordt het verschil tussen de situatie wel of geen bonusverbod beperkter (aangezien de maximale variabele beloning al 20% is). Door een
amendement van de Tweede Kamer is deze grens nog verder aangescherpt.396
De mogelijkheden tot aanpassing en terugvordering van bo396

Kamerstuk 33.964, nr. 13.
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nussen zijn aangepast naar aanleiding van de normen in de
richtlijn kapitaalvereisten.
In de door deze leden genoemde reeds bestaande nationale
wetgeving voor terugvordering en aanpassing van bonussen
bestond alleen een bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering. Aangezien de richtlijn kapitaalvereisten een verplichting tot aanpassing of terugvordering kent in bepaalde
situaties, wordt deze verplichting nu voor alle financiële ondernemingen geïntroduceerd.
De leden van de fractie van D66 zijn van oordeel dat het effect, zowel in positieve als in negatieve zin, van variabele
beloningen wordt onderschat. De leden zijn van mening dat
teveel gefixeerd wordt op de hoogte van de variabele beloning.
Met deze leden is het kabinet van mening dat niet alleen de
hoogte van de variabele beloning, maar ook de vormgeving
relevant is voor het tegengaan van perverse prikkels. De leden noemen onder andere het onderzoek van Bebchuk en
Spamann dat in de memorie van toelichting wordt aangehaald om toe te lichten waarom het wetsvoorstel wordt gericht op variabele beloningen. De leden merken hierbij op
dat dit onderzoek niet zozeer nadruk legt op de hoogte van
de variabele beloning, maar meer op de samenstelling van
de beloning. Met betrekking tot de samenstelling van het beloningsbeleid, het moment van uitbetaling van variabele beloningen en het voorkomen van perverse prikkels bevat het
onderhavige wetsvoorstel ook normen in de voorgestelde
afdeling 1.7.2 van de Wet op het financieel toezicht. Het kabinet is echter van mening dat alleen focus op de samenstelling van de variabele beloning onvoldoende is om zeker
te stellen dat perverse prikkels niet meer voorkomen. Door
het bonusplafond van 20% worden excessieve variabele beloningen onmogelijk. Hierbij is ook van belang dat uit een
onderzoek van DNB blijkt dat hoge variabele beloningen de
belangrijkste reden zijn voor de maatschappij om het vertrouwen in de financiële sector te verliezen.397

397

Jansen, D., Mosch, J.R. & C. van der Cruijsen (2013). When
does the general public lose trust in banks? DNB Working Paper No. 402, November.
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Uitvoeringswet verordening bankentoezicht (kamerstuk 34.049)
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
In onderhavig wetsvoorstel wordt in de noodzakelijke wijzigingen voorzien van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1024/2013 van de
Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende
het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (verordening bankentoezicht). De verordening is gebaseerd op artikel 127, zesde lid, van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, dat bepaalt dat aan de
Europese Centrale Bank (ECB) specifieke taken kunnen
worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied
van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen
en andere financiële instellingen (met uitzondering van verzekeraars). Met de verordening wordt het Europese «single
supervisory mechanism» (hierna: SSM) of gemeenschappelijk toezichtsmechanisme geïntroduceerd, dat bestaat uit de
ECB en de nationale bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten. De deelnemende lidstaten zijn de lidstaten
uit de Eurozone en lidstaten buiten de Eurozone die kiezen
deel te nemen. Het SSM moet zorgen voor een coherente
en doeltreffende toepassing en uitvoering van Uniebeleid en
-wetgeving op het gebied van bankentoezicht. Daarnaast
zal het toezichtsmechanisme moeten leiden tot een zo
hoogwaardig mogelijk toezicht op de banken in alle betrokken lidstaten. Het uiteindelijke doel van de verordening en
de aan de ECB opgedragen taken is het bijdragen aan de
soliditeit en veiligheid van kredietinstellingen en de stabiliteit
van het financiële stelsel in de Europese Unie en in de lidstaten.
De verordening is gepubliceerd op 29 oktober 2013 en per 4
november 2013 in werking getreden. De ECB zal met het
oog op de voorbereiding op haar taak onder het SSM pas
vanaf 4 november 2014 toezichtsbesluiten over banken
vaststellen.
De verordening vergt dat de Wet op het financieel toezicht
daarmee in lijn wordt gebracht. Hiertoe is het onderhavige
wetsvoorstel opgesteld. In paragraaf 2 van deze memorie
wordt nader ingegaan op de verordening bankentoezicht.
Daarna wordt in paragraaf 3 ingegaan op het onderhavige
wetsvoorstel.
§ 2. Verordening nr. 1024/2013
Deze paragrafen zijn verplaatst naar de toelichting op art.
1:47 (red.).
c. organisatie toezichtstaken
Voor de vervulling van de aan de ECB opgedragen taken
past de ECB alle toepasselijke Uniewetgeving toe. Verordeningen kan de ECB toepassen omdat deze rechtstreeks
doorwerken in het recht van lidstaten. Waar het Europese
richtlijnen betreft past de ECB de nationale wetgeving toe
waarin die richtlijnen zijn omgezet. Verder is de ECB bevoegd om voor de vervulling van haar taken richtsnoeren,
aanbevelingen en besluiten vast te stellen. Ook kan zij ver-
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ordeningen vaststellen die noodzakelijk zijn ter bepaling of
specificering van de uitvoering van de haar opgedragen taken. Zo heeft de ECB reeds een verordening vastgesteld
waarin zij een procedureel kader stelt ter uitvoering van de
werkzaamheden binnen het SSM (de SSMkaderverordening).398
Voor de planning en uitvoering van het prudentiële bankentoezicht wordt bij de ECB een nieuw intern orgaan opgericht: de supervisory board (raad van toezicht). De supervisory board bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, vier
ECB vertegenwoordigers, en één vertegenwoordiger van de
nationale toezichthouder van elke deelnemende lidstaat. In
zogenaamde joint supervisory teams of JST’s (gezamenlijke
toezichthoudende teams) die rechtstreeks vallen onder de
supervisory board, wordt het dagelijkse toezicht op significante banken uitgeoefend (zie voor een nadere duiding
hiervan onderdeel b). Een dergelijk toezichtsteam bestaat
uit personeelsleden van de ECB en van nationale toezichthouders en staat onder coördinatie van een personeelslid
van de ECB.
Besluiten omtrent het prudentieel toezicht op banken worden voorbereid door de supervisory board. Deze voorbereidende besluiten worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen, waarbij ieder lid van de board één stem vertegenwoordigt. Deze voorbereidende besluiten worden
voorgelegd aan de governing council (raad van bestuur) van
de ECB, die daartegen binnen tien werkdagen bezwaar kan
maken. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk te worden
gemotiveerd en zien met name op overwegingen in verband
met het monetair beleid.
De verordening voorziet in diverse manieren waarop de
ECB verantwoording aflegt over de uitvoering en bekostiging van haar toezichtstaak. Dit gebeurt onder meer door
overlegging van een begroting en verantwoordingsverslag
aan het Europees parlement, de Europese Commissie en
de Raad. Ook kan de Europese Rekenkamer een doelmatigheidscontrole uitvoeren van het bestuur van de ECB,
waarbij zij ook rekening houdt met de toezichttaken van de
ECB. 399 De nationale parlementen ontvangen tegelijkertijd
met de Europese instellingen het verantwoordingsverslag.
Zij kunnen daarover schriftelijke vragen stellen aan de ECB
of de voorzitter of een lid van de supervisory board uitnodigen voor een gedachtewisseling over het toezicht op banken in Nederland.
d. toezicht en handhaving
Met het oog op een effectieve taakuitoefening, kent de verordening toezichts- en onderzoeksbevoegdheden toe aan
de ECB. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om (rechtstreekse)
verzoeken om informatie gericht aan de onder toezicht
398

399

Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale
Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor
samenwerking binnen het gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten
(SSM-kaderverordening) (Pb EU 2014, L 141).
Artikel 20, zevende lid, van de verordening bankentoezicht.
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staande banken of het uitvoeren van onderzoeken en inspecties ter plaatse. Voorts wordt de ECB in de verordening
gelijkgesteld met de nationale bevoegde autoriteit voor zover aan nationale bevoegde autoriteiten bevoegdheden
worden toegekend door toepasselijk Unierecht: de ECB beschikt dus over dezelfde bevoegdheden. Waar de verordening geen bevoegdheden aan de ECB toekent en dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar taken kan de ECB
de nationale bevoegde autoriteiten tot uitoefening van hun
nationale bevoegdheden verzoeken. De ECB zal haar bevoegdheden kunnen uitoefenen waar het toezicht op de significante banken betreft. Voor het toezicht op de minder significante banken, blijven in beginsel de nationale bevoegde
autoriteiten aan zet. De ECB kan daarbij wel instructies geven aan de nationale bevoegde autoriteiten over de uitvoering van het toezicht en, mocht dat nodig zijn, ertoe besluiten om het toezicht op een minder significante bank alsnog
zelf uit te oefenen.
Ook wanneer handhavend dient te worden opgetreden,
geldt dat de ECB verantwoordelijk is voor significante banken en dat de nationale bevoegde autoriteit de handhaving
voor haar rekening zal nemen bij overtredingen van prudentiële regels door minder significante banken. De verordening
kent een aantal handhavingsbevoegdheden toe aan de
ECB, zoals het beperken van de variabele beloning, het beperken of verbieden van uitkeringen aan aandeelhouders en
het vereisen dat bepaalde activiteiten worden afgestoten.400
Ook wordt de ECB bevoegd om boetes op te leggen. Hierbij
is echter van belang welke norm is geschonden. Wanneer
een significante bank een bepaling uit de kapitaalvereistenverordening (een rechtstreeks toepasselijke norm) overtreedt kan de ECB zelf een boete opleggen.401 Indien de betreffende norm uit een in de nationale wetgeving geïmplementeerde richtlijn volgt of wanneer een natuurlijke persoon
verantwoordelijk is voor de overtreding, kan de ECB voorschrijven dat de nationale bevoegde autoriteit een procedure inleidt om een passende sanctie op te leggen.402
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de VVD-fractie willen weten hoe de handhavingsbevoegdheden van de ECB verschillen van de handhavingsbevoegdheden die DNB thans heeft. Ook vragen
zijn zich af wat de belangrijkste verschillen zijn tussen
handhaving door de nationale bevoegde autoriteit op basis
van het nationaal recht en handhaving door de ECB op basis van EU-recht.
De leden van de SP-fractie willen weten of handhavingsbevoegdheden als de beperking van variabele beloningen, de
beperking of verbieding van uitkeringen aan aandeelhouders en de eis om bepaalde activiteiten af te stoten ten aanzien van zowel significante als minder significante banken
geldt. Indien dat niet het geval is, willen zij weten of DNB
dezelfde handhavingsbevoegdheden heeft ten aanzien van
minder significante banken. De leden van de SP-fractie vragen of, indien de nationale bevoegde autoriteit voornemens
is om maatregelen te treffen die zij gezien de nationale omstandigheden noodzakelijk acht, wat haar mogelijkheden
400
401
402

Artikel 16, tweede lid, van de verordening bankentoezicht.
Artikel 18, eerste lid, van de verordening bankentoezicht.
Artikel 18, vijfde lid, van de verordening bankentoezicht.
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hiertoe dan zijn. De leden van de SP-fractie geven aan dat
zij in de memorie van toelichting lezen dat waar de verordening geen bevoegdheden toekent aan de ECB en dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar taken, de ECB de
nationale bevoegde autoriteiten tot uitoefening van hun nationale bevoegdheden kan verzoeken. Zij vragen de regering aan te geven in welke gevallen hier sprake van zou
kunnen zijn, en of de nationale bevoegde autoriteit verplicht
is dit verzoek in te willigen?
De ECB beschikt over de handhavingsbevoegdheden die
haar op basis van de verordening bankentoezicht zijn toebedeeld. Zoals in paragraaf 1.2 is toegelicht, beschikt de
ECB op grond van de artikelen 16 en 18 over onder meer
de mogelijkheid om uitkeringen aan aandeelhouders te beperkten of te verbieden, de variabele beloning te beperkten
tot een bepaald percentage en boetes op te leggen van
maximaal tien procent van de jaaromzet. Deze bevoegdheden gelden alleen ten aanzien van significante banken. DNB
heeft vergelijkbare mogelijkheden op te treden ten aanzien
van minder significante banken. Ook beschikt de ECB over
dezelfde bevoegdheden als DNB voor zover deze voortvloeien uit Unierecht.
Tussen de handhavingsbevoegdheden van de ECB en DNB
kunnen twee verschillen worden gesignaleerd. Allereerst
kunnen de handhavingsbevoegdheden die in artikel 16 aan
de ECB zijn toebedeeld worden gelezen als specifieke aanwijzingen. DNB beschikt op grond van de Wft over een algemene mogelijkheid een aanwijzing te geven als de Wft
wordt overtreden. Tweede verschil is gelegen in de bevoegdheid om sancties op te leggen. De ECB kan alleen
sancties opleggen wanneer regels uit de verordening kapitaalvereisten worden overtreden; DNB kan dit ook wanneer
voorschriften worden overtreden uit de richtlijn kapitaalsvereisten. Daaruit kan worden geconcludeerd dat DNB dus
over ruimere handhavingsbevoegdheden beschikt dan de
ECB. In antwoord op de laatste vraag van de leden van de
SP-fractie kan dan ook worden opgemerkt dat in de verordening daarom de mogelijkheid voor de ECB is geschapen
om de nationale bevoegde autoriteiten te instrueren hun eigen handhavingsbevoegdheden uit te oefenen. DNB dient
een dergelijke instructie van de ECB op te volgen. DNB
dient de ECB vervolgens volledig te informeren over de uitoefening van de betreffende bevoegdheden.
De leden van de SP-fractie stellen dat in de memorie van
toelichting is uitgelegd dat de ECB in de verordening is gelijkgesteld met de nationale bevoegde autoriteiten voor zover aan nationale bevoegde autoriteiten bevoegdheden
worden toegekend door toepasselijk Unierecht. De leden
vragen in dit verband of de bevoegdheden van de ECB
hierdoor direct of indirect verschillen per lidstaat en of de
ECB aan cherry picking kan doen.
De betreffende bevoegdheid in de verordening ziet op bevoegdheden die worden toegekend door toepasselijk Unierecht, dat wil zeggen de bevoegdheden die voortvloeien uit
de richtlijn en verordening kapitaalvereisten en die in iedere
lidstaat in nationale regelgeving zijn omgezet. Er kan dan
ook geen sprake zijn van cherry picking. Overigens dient de
ECB zoals eerder opgemerkt in het kader van het door haar
uitgeoefende toezicht te waken voor regelgevingsarbitrage
en is zij verantwoordelijk voor consistente toezichtresultaten
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binnen het SSM.
De leden van de SP-fractie vragen of er een ondergrens is
gesteld voor het beperken van variabele beloningen.
De ondergrens wordt gevormd door de bestaande regels, in
dit geval het bonusplafond van de richtlijn en verordening
kapitaalvereisten. In Nederland zal het bonusplafond van
twintig procent gelden, zoals opgenomen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
De leden van de SP-fractie vragen of de ECB een boete van
een nationale bevoegde autoriteit kan blokkeren.
Vooreerst kan worden opgemerkt dat ten aanzien van significante banken de ECB zelfstandig bevoegd is een boete op
te leggen bij een overtreding van een voorschrift uit de verordening kapitaalvereisten (artikel 18 van de verordening
bankentoezicht). Bij overtreding van de richtlijn kapitaalvereisten kan de ECB DNB instrueren handhavend op te treden door een boete op te leggen aan een significante bank.
DNB is tevens bevoegd een boete op te leggen aan een
minder significante bank. Afhankelijk van de vraag of dit besluit kwalificeert als een materieel toezichtbesluit (zie nader
hiervoor paragraaf 1.3) dient een dergelijk besluit te worden
voorgelegd aan de ECB. De uiteindelijke beslissing ten aanzien daarvan blijft bij DNB liggen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
e. samenwerking ECB en de nationale bevoegde autoriteit
Onder het SSM zijn de nationale bevoegde autoriteiten en
de ECB gehouden tot loyale samenwerking en tot informatie-uitwisseling. Hoe de samenwerking concreet wordt ingevuld is beschreven in de SSM-kaderverordening en kan tevens in meer detail worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten tussen de ECB en de nationale bevoegde
autoriteiten.
In dit verband verdient het volgende nadere toelichting. Zoals hierboven reeds is vermeld in onderdeel b, worden twee
taken exclusief belegd bij de ECB, namelijk de vergunningverlening en het afgeven van vvgb’s voor de verwerving of
afstoting van gekwalificeerde deelnemingen. De voorbereiding daarvan vindt plaats op nationaal niveau. De nationale
bevoegde autoriteit stelt voor het verlenen van een vergunning een ontwerpbesluit op. Voor de afwijzing van een vergunningaanvraag geldt dat de nationale bevoegde autoriteit
dit zelfstandig kan blijven doen; zij stelt daarvoor dus geen
ontwerpbesluit op. Ook voor een besluit om al dan niet bezwaar te maken tegen de verwerving van een gekwalificeerde deelneming, stelt de nationale bevoegde autoriteit
een ontwerpbesluit op. Hier bestaat echter geen zelfstandige afwijzigingsbevoegdheid voor de nationale bevoegde autoriteit. De ECB kan een voorbereidend besluit van de nationale bevoegde autoriteit volgen of ervan afwijken. Bij het
uitoefenen van andere aan haar toegekende toezichttaken
ten aanzien van significante banken kan de ECB om bijstand vragen van de nationale bevoegde autoriteit. Het verlenen van bijstand kan inhouden dat de nationale bevoegde
autoriteit een ontwerpbesluit opstelt voor de ECB, een dagelijkse beoordeling uitvoert of bijvoorbeeld verificatietaken
uitoefent. Ook kan de ECB een instructie geven aan de nationale bevoegde autoriteit om eigen bevoegdheden uit te
oefenen indien deze niet op grond van de verordening aan

© R.E. Batten januari 2020

de ECB zijn toebedeeld. Deze instructie kan zowel van algemene aard zijn in het kader van de algemene toezichttaken als meer specifiek in het kader van bijstandverlening in
een individueel geval door de nationale bevoegde autoriteit.
Bij het toezicht op minder significante banken blijft de nationale bevoegde autoriteit zelf verantwoordelijk. Besluiten die
van materieel belang zijn moeten door de nationale bevoegde autoriteit echter wel worden voorgelegd aan de
ECB.403 De ECB kan over een dergelijk besluit een standpunt formuleren. Welke besluiten van materieel belang zijn,
is omschreven in de SSM-kaderverordening. Zo kwalificeert
bijvoorbeeld het doen heenzenden van leden uit het bestuur
van een bank als een belangrijk besluit als bedoeld in de
kaderverordening. Voorts is van belang dat de ECB de nationale bevoegde autoriteit kan verzoeken specifieke aspecten van een toezichtsprocedure bij een minder significante
instelling nader te beoordelen.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de VVD-fractie vragen waar sprake zou zijn
van een onduidelijke afbakening in taken tussen DNB en de
ECB en waarom dit niet is opgelost in de onderhavige wet
en of de regering daartoe wel bereid is.
De bevoegdheid tot het verdelen van taken tussen DNB en
de ECB (en daarin nadere verduidelijking aan te brengen)
ligt bij de Europese wetgever. De Europese wetgever heeft
de taakafbakening van de ECB in de artikelen 4 (microprudentieel) en 5 (macroprudentieel) van de verordening opgenomen. De verdeling van de bevoegdheden tussen de ECB
en DNB komt tot uitdrukking in de artikelen 5 (hierover nader paragraaf 1.4) en 6 (hierover nader paragraaf 1.3) van
de verordening. Deze taakafbakening en bevoegdheidsverdeling zijn bij het wetsvoorstel toegelicht en hebben waar
noodzakelijk geleid tot aanpassingen van de Wft. De regering heeft niet van DNB of de ECB vernomen dat de taakafbakening tussen beiden tot problemen leidt. Hieronder wordt
nader ingegaan op de taakafbakening en bevoegdheidsverdeling tussen de ECB en DNB.
De leden van de PVV-fractie vragen een compleet en
schematisch overzicht van de taken en bevoegdheden die
de ECB krijgt en welke DNB behoudt zonder te verwijzen
naar artikel 4 van de verordening.
Uit de verordening kan worden opgemaakt dat de taken van
de ECB binnen het SSM zien op het volgende:
• verlenen en intrekken van vergunningen;
• beoordelen van aanvragen voor verklaringen van geen
bezwaar;
• toezien op naleving prudentiële eisen (bijvoorbeeld eigenvermogensvereisen, liquiditeitseisen en grenswaarden voor grote risicoposities);
• toezien op governanceregelingen (bijvoorbeeld geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders, risicobeheerprocessen en beloningsbeleid);
• toetsingen/stresstests verrichten;
• toezicht op herstelplannen en vroegtijdige interventie
m.u.v. afwikkelingsbevoegdheden;
403

Artikel 6, zevende lid, onderdeel c, subonderdeel iii, van de
verordening bankentoezicht.
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• uitoefenen van bevoegdheden van gasttoezichthouder
ingeval een bank met zetel in de EU een bijkantoor wil
openen in het SSM;
• uitoefenen van bevoegdheden van thuistoezichthouder
ingeval een bank met zetel in het SSM een bijkantoor
wil openen in de EU;
• uitoefenen geconsolideerd toezicht op moederondernemingen van banken, inclusief financiële holdings en gemengde financiële holdings; en
• uitoefenen aanvullend toezicht op een financieel conglomeraat.
In beginsel is de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van
bovenstaande taken als volgt: de ECB zal toezichtbeslissingen nemen ten aanzien van significante banken en DNB ten
aanzien van minder significante banken. Daarbij zijn de volgende vormen van samenwerking geregeld. De ECB kan bij
de uitoefening van het toezicht op significante banken om
bijstand verzoeken van DNB. DNB betrekt de ECB bij het
uitoefenen van het toezicht op minder significante banken.
(Het toezicht en de samenwerking ten aanzien van significante en minder significante banken wordt hieronder in paragraaf 1.3 nader toegelicht.) Op deze algemene bevoegdheidsverdeling bestaat een aantal uitzonderingen. Deze
komen tot uitdrukking in onderstaande tabel.
Taak
Vergunning

Verklaring van geen
bezwaar (vvgb) voor
een gekwalificeerde
deelneming in een
bank
Nationale aanvullingen op implementatiewetgeving405 zoals
bonussen en leverage
ratio406
404
405

406

DNB
Bevoegd vergunningaanvraag af te wijzen t.a.v. zowel
SB als MSB.
Bereidt ontwerptoewijzing
vergunning
voor t.a.v. zowel SB als
MSB.
Bereidt ontwerpbesluit tot
verlening en
afwijzing vvgb
voor t.a.v. zowel SB als
MSB.
Bevoegd toezicht te houden
bij MSB.

ECB
Bevoegd te besluiten vergunningaanvraag
te honoreren
t.a.v. zowel SB
als MSB.404

Bevoegd te besluiten over verlening en afwijzing aanvraag
vvgb t.a.v. zowel SB als
MSB.
Bevoegd toezicht te houden
bij SB.

SB en MSB zijn hierboven gebruikt als afkortingen voor significante banken en minder significante banken.
Het SSM stelt dat de ECB de materiële voorschriften inzake
prudentieel toezicht op banken zal toepassen. Zowel verordeningen als implementatiewetgeving t.a.v. richtlijnen. Als een
verordening keuzemogelijkheden bevat moet de ECB nationale keuzes toepassen.
Er is op dit moment nog geen geharmoniseerde EU-brede leverage ratio eis. Nationaal leverage ratio beleid is voorlopig
toegestaan vanuit CRD-IV, maar de ECB is alleen verplicht dit
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Taak
Kapitaalbuffervereisten vaststellen om
systeemrisico’s en
macroprudentiële risico’s te adresseren
(anticyclische buffer,
systeembuffers, kapitaalconserveringsbuffer)
Artikel 3:66 Wft inzake bijzondere macroprudentiele regels
op grond van de verordening kapitaalvereisten («flexibility
package»)

DNB
Bevoegd vast
te stellen bij SB
en MSB.

ECB
Bevoegd strenger te zijn dan
DNB bij SB en
MSB.

Bevoegd vast
te stellen bij SB
en MSB.

Bevoegd strenger te zijn dan
DNB bij SB en
MSB.

Voorts is in artikel 16 van de verordening een lijst opgenomen met dertien specifieke toezichtbevoegdheden die de
ECB zelf heeft om haar taken uit te oefenen ten aanzien van
significante banken. De belangrijkste bevoegdheden zijn:
• ontslaan leden leidinggevend orgaan;
• uitkeringen aan aandeelhouders beperken of verbieden;
• liquiditeitsvereisten opleggen;
• verlangen dat nettowinst wordt gebruikt om het eigen
vermogen te versterken;
• beperken variabele beloning tot een bepaald percentage;
• afstoting verlangen van activiteiten;
• eigen vermogen aanhouden in verband met bijzondere
risico’s.
De ECB kan deze bevoegdheden inzetten als (i) de bank
niet voldoet aan voorschriften uit Unierecht, of (ii) de ECB
aanwijzingen heeft dat de bank de komende twaalf maanden waarschijnlijk niet zal voldoen aan voorschriften uit
Unierecht, of (iii) als wordt vastgesteld dat risico’s niet degelijk worden beheerd of op solide wijze worden gedekt.
Tot slot kan de ECB boetes opleggen van maximaal twee
maal het bedrag van de als gevolg van de inbreuk behaalde
winsten of vermeden verliezen of maximaal tien procent van
de totale jaaromzet als overtredingen worden begaan van
bepalingen uit de verordening kapitaalvereisten. Voor wat
betreft de richtlijn kapitaalvereisten kan de ECB aan DNB
instrueren een procedure in te leiden om passend handhavend op te treden.
De leden van de SP-fractie lezen in de memorie van toelichting dat de taak verklaringen van geen bezwaar te verlenen
of in te trekken in het geheel bij de ECB is komen te liggen.
Zij vragen zich in dit verband af op welke wijze de ECB de
kennis van de nationale bevoegde autoriteit met betrekking
tot aspecten zoals onderlinge concurrentieverhoudingen en
de macroprudentiële situatie zal betrekken bij deze bebeleid te handhaven als dit nationaal wettelijk verankerd is.
Over de implementatie van de hogere leverage eis van vier
procent in Nederland wordt uw Kamer binnenkort separaat geinformeerd.
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voegdheid.
De ECB kan op basis van de verordening alle relevante informatie opvragen die zij nodig heeft voor haar toezicht; zij
kan deze informatie bij DNB opvragen of anders bij banken.
De verordening voorziet er voorts in dat de nationale bevoegde autoriteit het besluit de verklaring van geen bezwaar
af te wijzen of te verlenen zal voorbereiden. In deze voorbereiding zal de nationale bevoegde autoriteit alle feitelijke
kennis kunnen betrekken die relevant is voor de afweging of
de verklaring van geen bezwaar zou moeten worden verleend.
De leden van de SP-fractie vragen of, gegeven het loyaliteitsbeginsel van de EU, sprake is van tweerichtingsverkeer
bij informatie-uitwisseling en de nationale bevoegde autoriteit ook informatie kan opvragen bij de ECB over andere
banken binnen Europa indien zij deze van toepassing acht
voor de uitoefening van haar taken.
De informatie-uitwisseling tussen de ECB en DNB werkt
twee kanten op. DNB zal door haar vergaarde toezichtsinformatie aan de ECB ter beschikking stellen. De ECB vergaart de informatie die zij nodig heeft door deze in eerste
instantie op te vragen bij de nationale bevoegde autoriteiten.
Daarnaast heeft de ECB het recht om informatie rechtstreeks op te vragen bij banken. De ECB geeft dergelijke informatie op haar beurt weer tijdig en accuraat door aan
DNB. Dit betreft in het bijzonder informatie die de nationale
bevoegde autoriteiten nodig hebben voor het leveren van
bijstand aan de ECB. Ook verschaft de ECB de nationale
bevoegde autoriteiten regelmatig toegang tot bijgewerkte informatie die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun
taken in het kader van het prudentieel toezicht.407
De leden van de SP-fractie vragen of de regering het toezicht van DNB nog kan vergroten als Nederlandse banken
onwenselijke risico’s nemen, en of de ECB DNB op het matje kan roepen als zij meent dat DNB meer toezicht houdt
dan zij wil. De leden van de SP-fractie vragen of de regering
dan wel DNB bezwaren kunnen maken tegen algemene instructies van de ECB alsmede of de regering genoemde instructies kan weigeren.
Het is vooreerst de taak van DNB en van de ECB om, als
onafhankelijke toezichthouders, onwenselijke risico’s te signaleren en daarop te reageren met het bestaande toezichtinstrumentarium dat voortvloeit uit de richtlijn en verordening
kapitaalvereisten en voor de ECB ook uit de verordening
bankentoezicht. Dit kader bevat een adequaat toezichtinstrumentarium. Als DNB en de ECB signaleren dat het nodig is nieuwe of aanvullende wettelijke maatregelen op het
terrein van het prudentieel toezicht op banken te nemen,
kunnen zij dat kenbaar maken; indien dit beeld gedeeld
wordt kunnen volgens de gebruikelijke Europese wetgevingsprocedures de regels voor het Europees prudentieel
toezicht worden uitgebreid (een Europese herziening van de
richtlijn of de verordening kapitaalvereisten). Een instructie
van de ECB zal zich richten tot DNB. Zij zal deze moeten
opvolgen binnen de nationale wettelijke kaders. In hoeverre
DNB daarbij discretionaire ruimte heeft is afhankelijk van de
407
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instructie. De regering kan uiteraard niet treden in individuele toezichtbeslissingen, waaronder instructies van de ECB
aan DNB.
Waar de leden van de SP-fractie vragen of de ECB DNB ter
verantwoording kan roepen als de ECB meent dat DNB teveel toezicht houdt, kan worden opgemerkt dat DNB zelfstandig bevoegd blijft het prudentieel toezicht op minder
significante banken te houden. Daarbij moet zij materiële
toezichtbeslissingen aan de ECB voorleggen. In paragraaf
1.3 wordt nader ingegaan op vragen van de leden van de
Tweede Kamer die betrekking hebben op het toezicht op
minder significante banken.
Samengevat kan worden opgemerkt dat DNB materiële toezichtbesluiten aan de ECB voorlegt, waarop de ECB een
standpunt kan formuleren. De ECB kan bovendien instructies geven aan DNB en de beslissing nemen om zelf rechtstreeks toezicht uit te oefenen op een minder significante
bank als zij dit noodzakelijk vindt.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
f. rechtsbescherming
Waar de ECB zelf handhavend optreedt, zal zij de de procedures en voorwaarden zoals vervat in het EU-recht in
acht nemen. Voor alle toezichtsbesluiten van de ECB expliciteert de verordening het recht om gehoord te worden en
het recht op verweer voor betrokkenen.408 Ook de rechtsbescherming, waaronder de mogelijkheden voor bezwaar en
beroep, volgt uit EU-regelgeving. Artikel 24 van de verordening regelt dat het mogelijk is bezwaar in te dienen tegen
een besluit van de ECB bij de administrative board of review
(administratieve raad voor toetsing), die ingevolge de verordening wordt ingesteld. Daarnaast staat op basis van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) voor belanghebbenden rechtstreeks beroep open
tegen een ECB-besluit bij het Hof van Justitie van de EU.
Waar de nationale bevoegde autoriteit handhavend optreedt
of toezichtbesluiten neemt, dan zal dit geschieden volgens
het nationale recht: in dit verband zijn voor Nederland de
Wft, de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur relevant. Ook kan de SSM-kaderverordening op onderwerpen aanvullende of afwijkende eisen aan de procedures stellen die de nationale bevoegde autoriteit dient te volgen.
Het verdient vermelding dat ontwerpbesluiten van de nationale bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de
exclusieve taak van de ECB op het gebied van vvgb’s en
vergunningen, niet vatbaar zijn voor nationaal bezwaar en
beroep. Het uiteindelijke besluit wordt door de ECB genomen en is daarom onderwerp van Europese rechtsbescherming. De afwijzing van een vergunningaanvraag leidt
echter niet tot een ontwerpbesluit voor de ECB, maar tot
een besluit van de nationale bevoegde autoriteit en betreft
in de Nederlandse context dus een besluit in de zin van de
Awb. Dit besluit blijft dientengevolge vatbaar voor nationaal
bezwaar en beroep. Voorts kan worden opgemerkt dat ook
als de ECB bij samenwerking binnen het SSM een instructie
geeft aan de nationale bevoegde autoriteit, de uiteindelijke
rechtshandelingen en besluiten van de nationale bevoegde
408
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autoriteit onderworpen zijn aan nationale rechtsbescherming. Een instructie van de ECB zal door de nationale bevoegde autoriteit moeten worden opgevolgd binnen de mogelijkheden die de nationale wetgeving daartoe biedt. Na
een instructie zal de nationale bevoegde autoriteit een eigenstandig besluit moeten nemen. Dit dient te voldoen aan
de nationale wetgeving, waaronder in Nederland de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de Awb. Het is
uiteraard belangrijk dat deze besluiten deugdelijk worden
gemotiveerd, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij de
motivatie die de ECB hanteert in haar instructie.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de SP-fractie vragen of Nederlandse procedures moeten wijken voor de regels die in de SSMkaderverordening zijn opgenomen. De leden vragen voorts
of een betrokken partij gehouden is eerst een nationale bezwaar- en beroepsprocedure te volgen bij de afwijzing van
een bankvergunning en of het mogelijk is vervolgens een
Europese bezwaarprocedure te doorlopen.
De SSM-kaderverordening regelt op welke wijze de ECB en
nationale bevoegde autoriteiten samenwerken, bijvoorbeeld
ten aanzien van de bevoegdheid van de ECB aanvragen
van verklaringen van geen bezwaar te beoordelen. De
SSM-kaderverordening betreft een nadere uitwerking van
de samenwerking zoals voorgeschreven in de verordening.
De procedures in de Wft zijn met het oog op deze regels
aangepast.
Zoals in de memorie van toelichting is toegelicht, zal waar
de nationale bevoegde autoriteit zelfstandig handhavend
optreedt of toezichtbesluiten neemt, dat gebeuren volgens
het nationale recht: in dit verband zijn voor Nederland de
Wft, de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur relevant. De Nederlandse bezwaar- en beroepsprocedure is daarom van toepassing als DNB een bankvergunning afwijst. Degene die de vergunning heeft aangevraagd
zal bezwaar kunnen maken bij DNB.
Daarna zal de Nederlandse rechter zich hierover kunnen
buigen. Het is niet mogelijk in dit geval een Europese bezwaarprocedure te doorlopen omdat het een besluit van
DNB is op grond van Nederlands recht. Wel kan het Hof van
Justitie van de Europese Unie zich uitspreken over de eventuele vraag of het Europese recht (de richtlijn en verordening kapitaalvereisten) goed wordt toegepast in een lidstaat.
Indien de ECB optreedt en verantwoordelijk is voor een besluit, zal een Europese rechtsgang geboden zijn. De belanghebbende kan zich dan in eerste instantie richten tot de
Administrative Board of Review (Administratieve Raad van
Beroep) van de ECB. Deze Raad is opgericht om de besluiten van de ECB te kunnen toetsen op conformiteit met de
verordening. Daarin nemen vijf onafhankelijke personen
plaats. Deze Raad brengt een advies uit en verwijst het besluit terug naar de Supervisory Board. Deze moet het besluit
heroverwegen naar aanleiding van het advies. Voorts staat
in alle gevallen de gang naar het Europese Hof van Justitie
open.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
§ 3. Het onderhavige wetsvoorstel
a. inleiding
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Het onderhavige wetsvoorstel strekt er in de eerste plaats
toe de taakverdeling tussen de ECB en DNB zoals die
voortvloeit uit de verordening bankentoezicht ook in de Wft
tot uitdrukking te laten komen. Het voorstel regelt daarom
dat DNB niet langer bevoegd is toezichttaken ten aanzien
van banken uit te oefenen die op grond van de verordening
exclusief worden belegd bij de ECB (de vergunningverlening
en -intrekking, alsmede het al dan niet verlenen van vvgb’s
voor gekwalificeerde deelnemingen in banken). Aangezien
DNB de uitoefening van deze taken door de ECB voorbereidt, zijn daarvoor procedures in dit wetsvoorstel opgenomen. Ten aanzien van andere toezichtstaken onder het
SSM van de ECB en van DNB behoeft de Wft (op twee punten na) verder geen aanpassing (zie onderdeel d). Volledigheidshalve wordt in dit voorstel wel de taakstellingsbepaling
van DNB aangepast, om zo tot uitdrukking te brengen dat
de taken van DNB – voor zover die niet zijn overgegaan op
de ECB – voortaan deels uit de verordening voortvloeien.
Het wetsvoorstel strekt er in de tweede plaats toe de samenwerking tussen de ECB en DNB en de AFM te faciliteren. Met het oog hierop zijn in het voorstel de bevoegdheden opgenomen voor DNB om in voorkomende gevallen bijstand te verlenen aan de ECB bij onderzoeken en inspecties. Ook wordt voorgesteld het huidige samenwerkingsmodel in de Wft tussen de AFM en DNB voor bepaalde besluiten die binnen het SSM vallen zo veel mogelijk voort te zetten onder het SSM.
b. vergunningverlening en -intrekking
Deze paragraaf is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:102
(red.).
Kamerstuk 34 049, nr. 03
c. verlening van vvgb’s
Deze paragraaf is verplaatst naar de toelichting bij art. 3:95
(red).
Kamerstuk 34 049, nr. 06
d. overige toezichtstaken
Voor andere ingevolge artikel 4 van de verordening aan de
ECB opgedragen taken dan vergunningverlening en intrekking en de afgifte van vvgb’s is op twee uitzonderingen
na geen aanpassing van de Wft nodig. De verordening bepaalt immers de wijze waarop de ECB haar taken vervult en
dat zij daarvoor alle toepasselijke Uniewetgeving (zowel
rechtstreeks in Nederland werkende verordeningen als nationale wetgeving waarin richtlijnen zijn omgezet) kan toepassen. Gezien de bevoegdheidsverdeling tussen de ECB
en DNB ten aanzien van significante en minder significante
banken betekent dit dat zowel de ECB als DNB toezicht
houden op banken ingevolge de Wft, met dien verstande dat
enkel DNB gebruik zal kunnen maken van het handhavingsinstrumentarium uit de Wft (al dan niet op instructie of verzoek van de ECB).
De eerste uitzondering waarvoor wel aanpassing van de Wft
benodigd is, betreft het toezicht op de vestiging van bijkantoren en het verlenen van diensten binnen het SSM. In de
verordening en de SSM-kaderverordening is namelijk geregeld dat (i) de toezichthouder van de lidstaat waar het bijkantoor wordt gevestigd geen nadere voorwaarden meer
kan stellen aan de vestiging van een bijkantoor of dienstver-
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lening binnen het SSM en (ii) dat het de bank is toegestaan
een bijkantoor te vestigen, tenzij de toezichthouder van de
lidstaat waar de bank zijn zetel heeft binnen twee maanden
anders besluit.409 De Wft wordt daarom aangepast om deze
in lijn te brengen met het bovenstaande. De artikelen 2:108
en 2:109 Wft worden tevens gewijzigd om te verduidelijken
dat bij significante banken de ECB, in plaats van DNB, de
toezichthouder is die de mogelijkheid heeft om binnen twee
maanden anders te besluiten over de vestiging van een bijkantoor. Zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel I,
onderdelen FF en JJ en KK.
Ten tweede is aanpassing wenselijk van de bepalingen in
de Wft over het geconsolideerd toezicht. In de verordening
is geregeld dat de Unierechtelijke bepalingen over samenwerking bij geconsolideerd toezicht niet van toepassing zijn
indien de ECB de enige toezichthoudende autoriteit is, hetgeen logisch is aangezien de ECB anders zou moeten samenwerken met zichzelf. DNB is dientengevolge alleen geconsolideerd toezichthouder indien dit volgt uit de Unierechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld de richtlijn kapitaalvereisten)
én wanneer zij bevoegd is geconsolideerd toezicht te houden ingevolge de verordening bankentoezicht. Dit is tot uitdrukking gebracht door wijziging van een aantal artikelen in
de afdelingen 3.6.2. en 3.6.4. van de Wft (zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdelen VV tot en met
YY).
e. samenwerking DNB en ECB
Onder het SSM dient DNB samen te werken met de ECB.
Dit is reeds toegelicht in paragraaf 2, onderdeel e. Een van
de wijzen waarop wordt samengewerkt is het verlenen van
bijstand door DNB aan de ECB. De ECB kan voor diverse
zaken in het kader van de voorbereiding en uitvoering van
haar toezichtstaken bijstand vragen van DNB. In de verordening is bij de nationale toezichthouder ook de taak belegd
om bij inspecties en onderzoeken ter plaatse bijstand te verlenen aan de ECB. Om deze bijstand adequaat te kunnen
verlenen voorziet dit wetsvoorstel in de aanwijzing van personen die deze bijstand zullen verlenen, alsmede de toekenning van bepaalde Awb-bevoegdheden aan deze bijstandverleners. Dit wordt geregeld in het voorgestelde artikel 1:71 (zie artikel I, onderdeel O, van de artikelsgewijze
toelichting). Voorts voorziet dit wetsvoorstel in de toekenning van de bevoegdheid bedrijfsruimten, boeken of bescheiden te verzegelen. De noodzaak tot het toebedelen
van deze bevoegdheid aan de personen die bijstand verlenen aan de ECB volgt uit artikel 12, vijfde lid, van de verordening.
f. samenwerking AFM en DNB
De samenwerkingsregeling tussen de nationale toezichthouders speelt een rol bij onderwerpen die in Nederland
zowel aan het prudentieel toezicht als aan het gedragstoezicht raken, maar volgens de verordening, die een eigenstandige afbakening bevat, onder prudentieel toezicht vallen. De samenwerkingsregeling tussen de toezichthouders
voorziet bijvoorbeeld in advisering alvorens een vergunning
of vvgb te verlenen, of een bindende aanbeveling ten aan409

Artikel 17 van de verordening bankentoezicht en artikel 11 e.v.
van de SSM-kaderverordening.
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zien van de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders.
Onder het SSM kunnen deze samenwerkingsbepalingen
niet onverminderd worden toegepast. De verordening laat
echter onverlet dat waar sprake is van een zowel DNB als
de AFM regarderend onderwerp, beide toezichthouders ingevolge de relevante samenwerkingsbepalingen van de Wft
zullen blijven samenwerken bij bijvoorbeeld de voorbereiding van besluitvorming door de ECB op terreinen waar zij
beiden tot op heden nationaal een rol vervullen. Het onderhavige wetsvoorstel strekt er dan ook toe te verduidelijken
dat ook in geval van toezicht op banken op basis van de
verordening bankentoezicht, de samenwerking tussen DNB
en de AFM zoveel mogelijk op gelijke wijze plaats zal vinden
en voorziet in een procedure daarvoor. Zie nader de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdelen D tot en met
J.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de SP-fractie vragen naar een toelichting op
de samenwerkingsprocedure tussen DNB en de AFM onder
het SSM. Verder vragen deze leden naar knelpunten waar
het gaat om de consequenties van de uitvoering van de
verordening bankentoezicht voor deze samenwerking.
De leden van de CDA-fractie vragen of het juist is dat er
door de invoering van het SSM niks verandert aan de samenwerking en rolverdeling van DNB en de AFM onderling.
De samenwerking tussen DNB en de AFM is geregeld in afdeling 1.3.1 van de Wft. De procedures voor de samenwerking tussen de toezichthouders bestaan uit: het samenwerken met (artikel 1:46), een zienswijze vragen aan (artikel
1:47), het raadplegen van (artikel 1:47a), een advies vragen
aan (artikel 1:48) of het doen van een bindende aanbeveling
(artikel 1:49) aan de andere toezichthouder. Een aantal van
deze samenwerkingsregelingen heeft betrekking op het
prudentieel toezicht op banken, dat onder het SSM deels
door de ECB wordt uitgevoerd. Om die reden worden de
samenwerkingsprocedures waar nodig aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige samenwerking zo veel
mogelijk in stand blijft. De regering hecht er namelijk aan dat
de invalshoek van het gedragstoezicht van de AFM door de
samenwerking tussen DNB en de AFM onder het SSM geborgd blijft. Ter illustratie wordt het volgende voorbeeld gegeven. Uit artikel 1:47 volgt dat wanneer DNB een vergunning van een bank wil intrekken, zij de AFM een redelijke
termijn biedt om haar zienswijze naar voren te brengen. Het
intrekken van een vergunning is onder het SSM een zelfstandige bevoegdheid van de ECB. Onder het SSM kan
DNB op eigen initiatief een ontwerpbesluit opstellen voor de
ECB om de vergunning in te trekken. Het wetsvoorstel zorgt
ervoor dat in dat geval DNB ook om de zienswijze van de
AFM vraagt. Een ander voorbeeld is gelegen in de reeds elders in deze Nota aangehaalde samenwerking tussen DNB
en de AFM ten aanzien van de beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder van een
bank; het wetsvoorstel voorziet ook daarvoor in een nieuwe
samenwerkingswijze tussen hen onder het SSM. Met de
wijzigingen in het wetsvoorstel zijn volgens de regering de
consequenties van de verordening bankentoezicht doorgevoerd in de samenwerkingsregelingen tussen DNB en de
AFM en bestaan er geen knelpunten voor wat betreft de uit-
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voering daarvan.
De leden van de CDA-fractie vragen om een reactie op het
pleidooi van de NVB om de rol van de AFM helemaal niet te
benoemen in deze verordening en over de rol en taken van
de AFM aparte afspraken te maken in een memorandum of
understanding tussen de AFM en DNB/ECB.
De leden van de D66-fractie vragen de regering op welke
wijze zij gaat bijdragen aan het toezien op een efficiënte
samenwerking tussen de ECB, DNB en de AFM. Verder
vragen zij of de regering haar mening kan geven over een
eventueel MoU tussen de ECB en de AFM.
De ECB en DNB zijn op grond van de verordening gehouden tot loyale samenwerking. Daarnaast bepaalt de verordening dat de ECB indien nodig memoranda van overeenstemming (MoU’s) sluit met bevoegde autoriteiten van lidstaten die verantwoordelijk zijn voor markten voor financiële
instrumenten, in Nederland de AFM.410 In deze MoU’s kan in
algemene bewoordingen worden beschreven hoe de autoriteiten met elkaar zullen samenwerken bij de uitoefening van
hun taken ten aanzien van banken. 411 Deze mogelijkheid
staat de ECB en de AFM dus ter beschikking op grond van
de verordening. De AFM heeft hierover al de eerste contacten gelegd met de ECB. De AFM heeft in de eerste helft van
2014 een brief aan de ECB gestuurd om het belang van het
twin peaks model in Nederland te onderstrepen.
De regering gaat ervan uit dat de ECB, DNB en de AFM op
een zo efficiënt mogelijke wijze zullen samenwerken om het
prudentieel toezicht uit te voeren op banken; mede hierom
wordt de wettelijke samenwerking tussen DNB en de AFM
waar nodig aangepast met het onderhavige wetsvoorstel. In
ditzelfde kader steunt de regering dat de AFM met de ECB
spreekt over het sluiten van een MoU.
Het jaarlijkse verslag van de ECB over haar toezicht en de
evaluatie van de EC over de toepassing van de verordening, voorzien voor 31 december 2015 en daarna elke drie
jaar, biedt de gelegenheid om stil te staan bij de efficiëntie
van het toezicht, alsmede de samenwerking tussen de ECB,
DNB en de AFM.
g. administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
Het wetsvoorstel strekt er toe het bankentoezicht in de Wft
in lijn te brengen met de verordening zoals hiervoor uiteengezet. Dit wetsvoorstel bevat geen materiële toezichtnormen. Er is zodoende uit dien hoofde geen sprake van administratieve lasten of nalevingskosten.
Het prudentieel toezicht dat de ECB zal uitoefenen op grond
van relevante Uniewetgeving is hoofdzakelijk vervat in de
richtlijn en verordening kapitaalvereisten. Deze richtlijn en
verordening zijn in 2013 tot stand gekomen en betreffen een
wijziging van de voorheen geldende banken-richtlijn.412 Ui410
411
412

Artikel 3, eerste lid, van de verordening bankentoezicht.
Overweging 33 bij de verordening bankentoezicht.
De voorheen geldende richtlijn is geïmplementeerd middels de
Implementatiewet van de gewijzigde herziene richtlijn banken
en de gewijzigde herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid (Stb.
2011, 669). Zie voor nadere toelichting over de oude en nieuwe richtlijnen de memorie van toelichting bij de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (Kamerstuk
33.849, nr. 3)
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teraard gaat de invoering van deze richtlijn en verordening
wel gepaard met administratieve lasten en nalevingskosten
in Nederland. Voor een berekening van deze kosten wordt
verwezen naar de memorie van toelichting bij de wet die
strekt tot implementatie daarvan.413
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de VVD-fractie vragen de regering om een indicatie van de extra administratieve of nalevingskosten voor
banken onder het toezicht van de ECB, vergeleken met
DNB.
De leden van de PVV-fractie vragen om een overzicht van
de administratieve lasten en nalevingskosten van de invoering van de richtlijn en verordening, zoals gesteld in de memorie van toelichting.
Opgemerkt kan worden dat de invoering van materiële toezichtnormen voor de sector gepaard kan gaan met administratieve lasten en nalevingskosten. De onderhavige invoering van het Europees toezicht brengt geen extra administratieve lasten of nalevingskosten met zich omdat geen
nieuwe materiële toezichtnormen worden geïntroduceerd;
het SSM ziet enkel op een nieuwe bevoegdheidsverdeling.
Dit is toegelicht in de memorie van toelichting.
In aanvulling daarop kan worden opgemerkt dat de ECB informatie rechtstreeks bij banken mag opvragen op grond
van de verordening in het kader van het door haar uitgeoefende toezicht.414 Bedacht moet worden dat in de verordening bankentoezicht en de SSM-kaderverordening bepaald
is dat – ter uitvoering van de loyale samenwerking en informatie-uitwisseling – de nationale bevoegde autoriteiten de
informatie aan de ECB verschaffen die deze nodig heeft
voor de uitoefening van haar taken.415 Deze informatie omvat ook informatie die voortvloeit uit de verificatiewerkzaamheden en werkzaamheden ter plaatse bij een bank.416 Uitgangspunt is dat informatie over de onder toezicht staande
entiteiten eerst door DNB aan de ECB wordt verschaft en
dat de ECB daarna pas bij een bank informatie opvraagt. Dit
zou eventuele extra kosten ten gevolge van het SSM moeten voorkomen of beperken. Voor de financiële gevolgen
wordt verwezen naar de betreffende paragraaf hierna.
De leden van de VVD-fractie vragen naar de extra kosten
en lasten van het feit dat de AFM bevoegdheden behoudt
die expliciet en exclusief bij de ECB zijn belegd. Zij vragen
in hoeverre er sprake is van onnodig dure toezichtskosten
doordat er dubbel toezicht plaatsvindt.
De AFM kan geen toezichttaken behouden die expliciet en
exclusief bij de ECB zijn belegd op grond van de verordening; de verordening is immers dwingend recht en bepaalt
welke onderwerpen van het toezicht bij de ECB zijn belegd,
ongeacht of deze in Nederland aan DNB of de AFM waren
413
414
415

416

Kamerstuk 33.849, nr. 3.
Artikel 6, tweede lid, verordening bankentoezicht.
Tevens uitgewerkt in het Besluit van de ECB van 2 juli 2014
betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank
van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten
overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014
van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben (ECB/2014/29), PbEU 2014, L 214.
Artikel 21 van de SSM-kaderverordening.
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toebedeeld. De ECB is bevoegd op een aantal onderwerpen
waarop DNB en de AFM samenwerken, zoals de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets en de vergunningverlening.
Voor wat betreft de samenwerking tussen DNB en de AFM
onder het SSM is in het wetsvoorstel een regeling getroffen
om de invalshoek van het gedragstoezicht te borgen.
Handelingen II, 10 februari 2015
Minister Dijsselbloem: […] De eerste vraag gaat over de rolverdeling, niet alleen tussen de Europese toezichthouder en
DNB, maar ook de verhouding tot de AFM. Mevrouw De
Vries heeft gezegd dat zij ervan uitging dat er geen dubbel
toezicht zou ontstaan.
Daar mag zij van uitgaan. Dat was in het oude model ook
niet zo. Er was een afbakening: wat deed DNB en wat deed
de AFM? Er was in ieder geval één concreet punt waarop
men samenwerkte. Dat waren de bestuurderstoetsingen op
geschiktheid. Daarvoor wordt nu een procedure afgesproken. Die bevoegdheid gaat naar de ECB. De ECB beslist
daar ultimo over. Er wordt echter een afspraak gemaakt
over de vraag hoe de AFM daarbij gehoord wordt. Daartoe— excuus, ik moet tussendoor mijn neus snuiten —
wordt een MoU ontwikkeld dat gaat worden afgesloten. Dat
is er nog niet, maar het gaat worden afgesloten. Dat is zeker. De ECB kan bij de bestuurderstoetsing overigens helemaal zelfstandig besluiten, maar kan ook DNB verzoeken
een toetsing voor te bereiden. De AFM kan dan een bindend advies geven aan DNB voor een ontwerpbesluit en
kan ook zelf aan de ECB haar bevindingen meegeven. Bij
zogenoemde "minder significante banken" kan de AFM ook
een bindend advies geven ten aanzien van het besluit dat
door DNB wordt genomen. In alle gevallen heeft de ECB het
laatste woord. Het wordt precies vastgelegd in een protocol.
Daarover is de AFM in gesprek met de ECB. Het lijkt mij een
heel goede insteek om dat in een protocol vast te leggen. Ik
kan uw Kamer toezeggen dat zij daarover nog geïnformeerd
wordt, zodat iedereen straks weet hoe dat geregeld is.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
h. financiële gevolgen
De invoering van het SSM in Nederland gaat gepaard met
kosten. Deze kosten komen aan de orde in de Wet bekostiging financieel toezicht waarvoor een voorstel tot wijziging
bij de Tweede Kamer in behandeling is.417 In de voorbereiding op de invoering van het SSM worden de balansen van
de significante banken vergaand onderzocht. Nationale toezichthouders, waaronder DNB, ondersteunen de ECB daarbij. DNB maakt hiervoor kosten die zij zal doorberekenen
aan de betrokken instellingen. Het voornoemde voorstel tot
wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht regelt
dat DNB deze kosten mag doorberekenen aan de significante banken die onder de reikwijdte van het onderzoek vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel.418
Verder voorziet de verordening erin dat de ECB de kosten
die zij maakt in het kader van het lopend toezicht onder het
gemeenschappelijk toezichtmechanisme mag omslaan op

de rechtstreeks onder haar toezicht staande banken. De
ECB zal voor deze doorberekening een verordening vaststellen, die ten tijde van het opstellen van dit wetsvoorstel
nog in voorbereiding is.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de VVD-fractie vragen welke prikkels zijn ingebouwd om te zorgen dat de toezichtskosten van de ECB
laag blijven. Ook vragen zij of de Kamer jaarlijks een overzicht kan krijgen van de kosten van het ECB-toezicht voor
de banken. Zij vragen de regering op welke wijze zij zich inzet voor redelijke toezichts- en nalevingskosten, een gematigde stijging van de toezichtskosten in de toekomst, alsmede prikkels tot kostenbeheersing. Verder vragen zij wie de
toezichtsbegroting van de ECB goedkeurt, de verordening
voor de doorberekening van de ECB-kosten vaststelt, en het
toezicht houdt op de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het ECB-toezicht. Tot slot vraagt de VVD-fractie naar de rol
van de Europese Rekenkamer, of haar rol voldoende is en
zo nee, wat daaraan gedaan wordt.
De Kamer zal jaarlijks een overzicht ontvangen van de kosten van het ECB-toezicht voor de banken. De ECB neemt
deze namelijk op in haar jaarverslag, 419 dat door de ECB
ook aan het Nederlandse parlement wordt gezonden. 420 Dit
is reeds hiervoor in paragraaf 1.1. toegelicht. De Europese
Commissie evalueert voorts het SSM uiterlijk op 31 december 2015 en daarna driejaarlijks en zal daarbij de kostenefficiëntie van het SSM betrekken. De Commissie stuurt deze
evaluatie aan het Europees parlement en de Raad. De regering zal zich in het kader van de (bespreking van) dergelijke evaluaties inzetten voor redelijke toezichts- en nalevingskosten en tot beheersing daarvan. Voorts merkt de regering op dat de Tweede Kamer ook zelf de ECB kan bevragen; de Kamer kan de ECB om een schriftelijke reactie
verzoeken op opmerkingen of vragen betreffende taken die
de ECB op grond van deze verordening vervult. Ook kan de
Tweede Kamer de voorzitter of een lid van de Supervisory
Board uitnodigen samen met een vertegenwoordiger van
DNB aan een gedachtewisseling over het toezicht op banken in Nederland deel te nemen. Ook dan kunnen kosten
aan de orde worden gesteld.
Ingevolge het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) is de ECB onafhankelijk en stelt zij zelf
haar begroting op. Voor de nieuwe toezichttaak van de ECB
is een verplichting in het leven geroepen zich door middel
van het jaarverslag te verantwoorden over de taakuitoefening en de begroting.
De verordening met de criteria voor de doorberekening van
de toezichtskosten is door de ECB vastgesteld. De ECB
heeft, alvorens deze vast te stellen, een openbare consultatie gehouden.421 Het bedrag dat de ECB doorberekent aan
de banken, wordt overeenkomstig deze verordening vastgesteld.422 Een dergelijk besluit van de ECB kan een instelling
desgewenst voorleggen bij het Hof van Justitie van de
419
420
421
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Kamerstuk 33.957, nr. 2.
Kamerstuk 33.957, nr. 3.
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Artikelen 20, tweede lid en 29, tweede lid, van de verordening
bankentoezicht.
Artikel 21, eerste lid, van de verordening bankentoezicht.
Artikel 4, derde lid, tweede en derde alinea, van de verordening bankentoezicht.
Artikel 30, tweede lid, van de verordening bankentoezicht.
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EU.423
Op grond van het VWEU onderzoekt de Europese Rekenkamer de regelmatigheid en wettigheid van de ontvangsten
en uitgaven en gaat tevens na of een goed financieel beheer wordt gevoerd door de ECB. De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 2 juli 2014 aanbevolen te waarborgen dat op het Europees bankentoezicht onafhankelijke
externe controle plaatsvindt met een breed mandaat, waaronder ook doeltreffendheid. De regering acht goed georganiseerde, sluitende publieke controle op de toezichtstaken
van de ECB ook van groot belang. In de bestuurlijke reactie
op de brief van de Algemene Rekenkamer is aangegeven
dat de regering zich zal inzetten voor toezicht van een gelijkwaardig niveau op de ECB als dat van de Algemene Rekenkamer op DNB.424
Kamerstuk 34.049 nr. 8
Brief van de Algemeen Rekenkamer
Op 2 juli 2014 informeerden wij u over de nieuwe toezichtstaken op de significante banken van de eurozone die zijn
opgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB). 425
Op 4 november 2014 is het gemeenschappelijk toezichtmechanisme, het zogenoemde Single Supervisory Mechanism
(SSM) in werking getreden. Het SSM omvat zowel de ECB
als de nationaal bevoegde autoriteiten. De significante banken426 van de eurozone die binnen het SSM onder het exclusieve toezicht van de ECB vallen, hadden in 2014 samen
een balansomvang van circa 22.000 miljard euro. 427 Voor
Nederland betreft dit zeven significante banken, met een totale balansomvang van 2.150 miljard euro.428
In onze brief gaven we aan dat de verschuiving van toezichtstaken van de lidstaten naar de EU vergezeld moet
gaan van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden
en goede afspraken over het afleggen van verantwoording
over het uitgeoefende toezicht aan het parlement. Wij vroegen uw aandacht voor de wijze waarop zou worden voorzien in een structurele mogelijkheid van onafhankelijke externe controle op het toezicht. In deze brief recapituleren wij
kort onze belangrijkste punten en stellen wij u op de hoogte
van de huidige stand van zaken.
1. Implicaties SSM voor toezicht, verantwoording en controle in Nederland en de EU
Vóór de inwerkingtreding van het SSM werd het prudentieel
toezicht op banken in Nederland – dat verhoudingsgewijs
een grote financiële sector heeft – volledig uitgeoefend door
De Nederlandsche Bank (DNB). De Minister van Financiën
was verantwoordelijk voor het functioneren van het stelsel
van prudentieel toezicht als geheel en legde daarover ver423
424
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Artikel 267 VWEU.
Kamerstuk 32.013, nr. 78.
Kamerstuk 32 013, nr. 78.
Significante banken zijn banken met een totale balansomvang
van 30 miljard euro of hoger.
Dit is circa 80% van de balansomvang van alle banken in de
eurozone. Bron: Europese Centrale Bank Eindverslag van de
allesomvattende beoordeling, Frankfurt, oktober 2014, p.3.
ABN AMRO Bank N.V., Bank Nederlandse Gemeenten N.V.,
Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A., ING
Bank N.V., Nederlandse Waterschapsbank N.V., SNS Bank
N.V., The Royal Bank of Scotland N.V.
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antwoording af aan het parlement. De Algemene Rekenkamer had de bevoegdheid om onafhankelijke externe controle uit te oefenen op het toezicht in Nederland.429
Met de inwerkingtreding van het SSM verschuift het prudentieel toezicht op de significante banken van DNB naar de
ECB. DNB blijft rechtstreeks toezicht uitoefenen op de nietsignificante banken. De ECB kan ook dit toezicht naar zich
toe trekken als daartoe aanleiding is. De invoering van het
SSM leidt er ook toe dat de Algemene Rekenkamer geen
onderzoek meer kan doen naar het functioneren van het
toezicht op de significante Nederlandse banken. Dit toezicht
wordt voortaan uitgeoefend door de ECB en de ECB is geen
controle-object van de Algemene Rekenkamer. Daarmee
vervalt de onafhankelijke externe controle op het functioneren van het toezicht op de significante Nederlandse banken
in Nederland door de Algemene Rekenkamer.
Het zou in de rede liggen dat de externe controle door onze
Europese collega, de Europese Rekenkamer, wordt overgenomen. In de SSM-verordening (EU) nr. 1024/2013 staat
dat de Europese Rekenkamer bij haar werkzaamheden rekening houdt met de aan de ECB opgedragen toezichtstaken.430 Terwijl voorheen sommige nationale rekenkamers in
het kader van hun onderzoek naar het functioneren van het
toezicht wél toegang hadden tot de toezichtdossiers van
significante banken, heeft de Europese Rekenkamer onder
het SSM echter geen nieuwe expliciete taken gekregen om
het functioneren van het toezicht door de ECB te toetsen.431
Mogelijk is sprake van een verslechtering in de ruimte voor
onafhankelijke externe controle: hierdoor ontstaat een controlegat.
2. Huidige stand van zaken
Sedert mei 2014 werkt de Algemene Rekenkamer samen
met onder andere de Europese Rekenkamer en de Duitse
Bundesrechnungshof aan de opzet van onderzoek naar het
toezicht op banken in de eurozone. De werkzaamheden betreffen als eerste stap het nauwkeurig in kaart brengen van
de mandaten en onderzoeksmogelijkheden van nationale
rekenkamers en de Europese Rekenkamer ten aanzien van
het toezicht op banken voor én na de invoering van het
429
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De algemene bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer is
vastgelegd in de Comptabiliteitswet, en specifiek is dit geregeld met de wijziging van de Wet op het financieel toezicht
(Wft) in 2013. Zie de brief van de Minister van Financiën aan
de Tweede Kamer van 12 september 2013 over het voorstel
tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband
met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de Algemene Rekenkamer (AR).
In Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad wordt bepaald dat «Bij het verrichten van een doelmatigheidscontrole
van het bestuur bij de ECB krachtens artikel 27, lid 2, van de
statuten van de ESCB en van de ECB houdt de Europese Rekenkamer tevens rekening met de bij deze verordening aan de
ECB opgedragen toezichttaken.»
In zijn statement van 7 februari 2013 gaf de President van de
Europese Rekenkamer aan dat de Europese Rekenkamer de
reikwijdte van haar bevoegdheden op grond van het verdragsprotocol over de operationele efficiëntie ook van toepassing
acht op het gezond financieel beheer van de aan de ECB toegekende toezichtsbevoegdheden.
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SSM. Als tweede stap wordt een audit voorbereid naar het
toezicht op banken in de eurozone na de invoering van het
SSM.
Bij de voorbereidende werkzaamheden van de audit is eind
2014 naar voren gekomen dat de Europese Rekenkamer
hoogstwaarschijnlijk duurzaam geen toegang krijgt tot informatie van de ECB voor onderwerpen die buiten het reguliere onderzoek naar de operationele efficiëntie van het management van de ECB vallen. Er is dan inderdaad sprake
van een gat in de onafhankelijke externe controle op de aan
de ECB opgedragen toezichttaken.
3. Verder traject
Om de ontstane situatie op te lossen is het nodig dat een
sluitend controle- en verantwoordingsysteem voor het SSM
op EU-niveau tot stand wordt gebracht. De onafhankelijke
externe controle op het toezicht van de ECB door de Europese Rekenkamer met een breed mandaat (rechtmatigheid,
doelmatigheid, doeltreffendheid) zou moeten worden geborgd. Hierbij hoort onbeperkte toegang tot alle toezichtdossiers, uitwisseling van informatie met nationale rekenkamers
en gangbare publicatiemogelijkheden.432
Uw Kamer heeft bij de behandeling van de wijziging van de
Wft het belang van onafhankelijke controle en verantwoording terzake van toezicht op financiële instellingen breed
omarmd. Dat is nu niet mogelijk voor zover dit toezicht door
de ECB wordt uitgeoefend. Voor Nederland betekent dit dat
het toezicht op de zeven grootste banken niet (meer) aan
onafhankelijke externe controle onderworpen kan worden.
De Algemene Rekenkamer noch de Europese Rekenkamer
zal uw Kamer op dat punt in de toekomst adequaat kunnen
informeren en bijstaan bij uw controlerende taak. Ook de
Minister van Financiën zal geen gebruik kunnen maken van
de uitkomsten van dergelijk onderzoek.
Deze brief sturen wij in afschrift aan de voorzitter van de
Eerste Kamer, de Minister van Financiën, de president van
DNB en de voorzitter van de Europese Rekenkamer.
Kamerstuk 34.049, nr. 9
Hierbij ontvangt u op verzoek van het lid Merkies (SP) 433
mijn reactie op de brief van 9 februari jongstleden van de
Algemene Rekenkamer over de Bankenunie.434 In deze brief
stelt de Algemene Rekenkamer dat het toezicht op de zeven
grootste banken in Nederland niet meer aan onafhankelijke
externe controle onderworpen kan worden; er zou een controlegat ontstaan.
Sinds de aanvang van het Europees prudentieel toezicht op
banken op 4 november jl. houdt de Europese centrale bank
rechtstreeks toezicht op de grote, ook wel significante, banken in Nederland. De Algemene Rekenkamer merkt terecht
op dat niet zij, maar de Europese Rekenkamer bevoegd is
de taakuitoefening door de ECB te controleren. De Europese Rekenkamer controleert de wetmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen van de ECB, ook daar waar het
gaat om het Europees uitgeoefende prudentieel toezicht.
432
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Vanzelfsprekend wordt daarbij, zoals gebruikelijk, door de betrokken rekenkamers de eventuele vertrouwelijkheid van gegevens gerespecteerd.
Handelingen II 2014/15, nr. 52, Regeling van werkzaamheden.
Kamerstuk 34 049, nr. 8.
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Mede op instigatie van Nederland is in de verordening die
het Europees toezicht regelt opgenomen dat de Europese
Rekenkamer bij het verrichten van haar taken ten opzichte
van de ECB expliciet rekening houdt met de toezichttaak
van de ECB. Idealiter zou ik uiteraard de bevoegdheden van
de Europese Rekenkamer volledig op een gelijkwaardig niveau willen brengen met de bevoegdheden die de Algemene Rekenkamer op nationaal niveau heeft.
Overigens wijs ik erop dat naast de controle door de Europese Rekenkamer er ook andere controlemechanismen zijn
ingebouwd. De ECB moet over haar taakuitoefening verslag
doen aan het Europees parlement, de Raad, de Europese
Commissie en de Eurogroep. Het Europees parlement kan
desgewenst een onderzoek instellen of een vertrouwelijk
gesprek voeren met de ECB. Ook nationale parlementen
ontvangen een jaarverslag van de ECB, kunnen daarover
vragen stellen en kunnen de ECB uitnodigen voor een gesprek over het toezicht in de betreffende lidstaat.
Deze instellingen kunnen door gebruik te maken van hun
bevoegdheden waar nodig, gezamenlijk bijdragen aan een
onafhankelijke controle van het toezicht zoals dat door de
ECB wordt uitgeoefend. Dit laat onverlet dat ik waar mogelijk mij zal blijven inzetten voor de controlebevoegdheden
van de Europese Rekenkamer.
Kamerstuk 34 049, nr. 06
De leden van de CDA-fractie vragen of aangegeven kan
worden hoe groot de financiële last zal zijn die de ECB zal
omslaan naar de onder toezicht staande banken (waaronder
de minder significante banken) en hoe de samenhang met
het eerder aangenomen wetsvoorstel tot doorberekening
van de toezichtkosten van DNB en AFM aan financiële instellingen samenhangt met de kosten die de ECB doorberekent.
De leden van de PVV-fractie vragen om een compleet overzicht van de kosten die de invoering van het SSM in Nederland tot gevolg heeft en wat daarbij precies de gevolgen
voor de Nederlandse banken en consumenten zijn.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre het ECBtoezicht op termijn zal leiden tot een verlaging van de toezichtkosten van DNB en zijn tevens benieuwd of er een
kwalitatieve en kwantitatieve weergave kan worden gegeven van de totale toezichtkosten.
Door de ECB is in mei 2014 gecommuniceerd dat de in
2015 door te berekenen kosten voor het SSM (inclusief november en december 2014) worden geschat op € 300 miljoen. Hiervan zal circa € 255 miljoen worden doorberekend
aan de significante banken en circa € 45 miljoen aan de
minder significante banken van de deelnemende landen. De
kosten van het ECB-toezicht komen bovenop de kosten die
DNB en de AFM voor het bankentoezicht maken waarvan
de financiering is geregeld in de Wet bekostiging financieel
toezicht. De wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht zorgt ervoor dat deze kosten bij banken in rekening
worden gebracht waardoor andere onder toezicht staande
instellingen en de belastingbetaler buiten schot blijven. 435
435

Los van deze aanpassingen in de Wet bekostiging financieel
toezicht die specifiek zien op de kosten van het ECB-toezicht
zal vanaf 2015 de rijksbijdrage aan de bekostiging van het financieel toezicht in den brede in Nederland komen te verval-

374

algemene delen memories van toelichting
Daarnaast komt DNB in 2015 met een analyse waaruit duidelijk zal moeten worden welke eisen er vanuit de ECB
worden gesteld en hoe daar zo efficiënt mogelijk invulling
aan gegeven kan worden. Tijdens de plenaire behandeling
van het wijzigingsvoorstel van de Wet bekostiging financieel
toezicht is toegezegd de Kamer op de hoogte te brengen
indien er vanwege nieuw of intensiever toezicht sprake is
van aanvullende kosten voor de Nederlandse toezichthouders. Per brief heb ik uw Kamer onlangs gemeld dat DNB
een eenmalig aanvullend budget van € 5 miljoen is toegekend om in 2015 te kunnen voldoen aan de verplichtingen
van de ECB voor het SSM.

De bekostiging van ondersteuning die nationale bevoegde
autoriteiten verlenen aan de ECB voor het SSM, evenals het
toezicht dat die autoriteiten blijven uitoefenen op de minder
significante banken, is niet geregeld in Europese wetgeving.
Elk land is verplicht hieraan adequaat invulling te geven
maar bepaalt zelf hoe het bekostigd wordt. Met de wijziging
van de Wet bekostiging financieel toezicht437 is geregeld dat
de kosten die DNB maakt in het kader van het SSM door
middel van een nieuwe bijlage III bij de Wet bekostiging financieel toezicht aan de banken worden doorberekend.
Hierdoor wordt een uitstralingseffect naar de heffingen voor
andere onder toezicht staande instellingen voorkomen.

De leden van de VVD-fractie vragen hoeveel hoger de kosten worden voor een bankvergunning onder het SSM.
DNB blijft de gebruikelijke leges in rekening brengen voor
de behandeling van vergunningaanvragen (en in dat verband ook de voorbereiding van ontwerpbesluiten voor de
ECB) op basis van de Wet bekostiging financieel toezicht.
Voor zover de ECB kosten maakt voor een vergunningaanvraag heeft de ECB dit meegenomen in de hiervoor genoemde inschatting van de ECB voor de totale kosten van
het SSM voor 2015 (deze worden via een verdeelsleutel op
de bankensector omgeslagen; zie het antwoord op de hiernavolgende vraag).

De leden van de D66-fractie vragen of de regering het eens
is met de stelling dat in de toekomst meer van het toezicht,
dat eerst binnen de werksfeer van DNB kon worden geschaard, op het conto van de ECB kan worden geschreven.
Verder vragen zij hoe dit zich verhoudt tot de kostenontwikkeling van toezicht door DNB en of de regering de verwachte ontwikkelingen op (middel)lange termijn uiteen kan zetten.
In de brief over de start van de bankenunie en de gevolgen
voor de organisatie van DNB van 27 juni 2014 438 is uiteengezet hoe de organisatie van DNB aangepast zou worden
met het oog op de start van het SSM. De structuur van de
organisatie is anders ingericht zodat deze beter aansluit op
de structuur van de ECB. Onder andere zijn de toezichtsdivisies herschikt en uitgebreid van vijf naar zeven. De toezichtsstructuur is zo veel mogelijk gespiegeld aan de wijze
waarop de ECB haar toezicht inricht, zodat DNB haar rol effectiever en efficiënter kan invullen.
De verwachting is dat met name in de beginfase van het
SSM de ECB veel gebruik zal maken van de expertise van
DNB en andere nationale bevoegde autoriteiten. Reden
hiervoor is gelegen in het feit dat veel kennis en expertise
daar aanwezig is. Voor de toekomst is de verwachting dat
het zwaartepunt van de kennis en expertise meer zal verschuiven van DNB naar de toezichthoudende teams bij de
ECB en dat daardoor het beroep op DNB voor bijstandverlening zal afnemen. Als deze ontwikkeling zich inderdaad
voordoet, zal dit ook zijn weerslag moeten hebben op de
kostenontwikkeling van het toezicht door DNB. Alvorens hier
een uitspraak over te kunnen doen, moet eerst worden afgewacht hoe het ECB-toezicht en de verhouding tot de nationale bevoegde autoriteiten zich de komende tijd zal ontwikkelen.

De leden van de PVV-fractie vragen naar de lidstaten waarin het SSM wordt ingevoerd, wat de financiële gevolgen
daarvan per lidstaat zijn en hoe de kosten per lidstaat worden berekend.
De lidstaten die deel uitmaken van de Eurozone nemen deel
aan het SSM. Lidstaten die niet in de Eurozone liggen kunnen een nauwe samenwerking aangaan met de ECB en
daardoor gaan deelnemen aan het SSM. Tot op heden is
hier geen sprake van.
De toezichtkosten door de ECB onder het SSM worden omgeslagen op de onder toezicht staande instellingen. De ECB
berekent welk bedrag een bank of een bijkantoor jaarlijks
dient bij te dragen aan het toezicht. De totale toezichtkosten
worden verdeeld over de significante en minder significante
banken. De bijdrage van alle banken bestaat uit twee componenten, een vaste en een variabele component. De vaste
component bestaat uit een vast percentage van tien procent
van de totale kosten van de categorie waartoe de bank behoort. De tweede component, het variabele deel, wordt bepaald door de omvang en risicoprofiel van de bank. Dit betekent dat grote en risicovolle banken een hogere bijdragen
in de toezichtkosten moeten betalen. De ECB geeft in haar
jaarverslag gedetailleerde informatie over de vergoeding en
de begroting voor haar toezichtstaken. 436 Dit jaarverslag
wordt ook aan het Nederlandse parlement verzonden.
De leden van de SP-fractie vragen hoe de financiering van
bijstand van de nationale bevoegde autoriteit aan de ECB
wordt geregeld.

436

len. Hierdoor zullen de kosten van het Nederlandse toezicht
op Nederlandse instellingen in den brede volledig door hen
worden opgebracht.
Artikelen 20, tweede lid en 29, tweede lid, van de verordening
bankentoezicht.
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Handelingen II, 10 februari 2015
Minister Dijsselbloem: De heer Omtzigt heeft gevraagd naar
het intreden in danwel uittreden uit de bankenunie en de
eurozone. Wat gebeurt er met een bank die nu onder toezicht staat in de bankenunie, indien een land uit de eurozone treedt? Is het land dan voortaan zelf verantwoordelijk
voor die bank of blijft de ECB daarvoor verantwoordelijk?
Mijn antwoord is wat kort door de bocht. Alle landen van de
eurozone zijn onderdeel van de bankenunie; dat is niet vrijwillig. Landen van buiten de eurozone kunnen toetreden. Ik
sluit niet uit dat dit ook gaat gebeuren. Er zijn landen die
437
438

Kamerstuk 33.957, A.
Kamerstuk 32.013, nr. 77.
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daarin al interesse hebben getoond en zeer actief zijn geweest in de besluitvormingsprocedure op weg naar de bankenunie met dat perspectief. Als landen uit de eurozone treden, is dat juridisch een buitengewoon ingewikkeld mijnenveld.
Sommige juristen leggen mij uit dat je daarvoor eerst uit de
Europese Unie moet stappen en dan weer erin, zodat je en
passant de eurozone kunt verlaten. Dat is geen aantrekkelijk perspectief. Als je uit de eurozone treedt, hoef je niet per
definitie ook uit de bankenunie te treden, maar het kan wel.
Daar zijn voorzieningen voor getroffen, bijvoorbeeld voor de
wijze waarop je dan moet omgaan met je eerdere stortingen
in het resolutiefonds. Eerder is met de Kamer gewisseld hoe
dat werkt, omdat de Kamer wilde weten water zou gebeuren
als Nederland ooit uit de bankenunie zou willen: kunnen we
dan ons geld weer uit het resolutiefondshalen? Daarvoor
zijn in algemene zin bepalingen opgenomen in de wet.
De heer Omtzigt (CDA): Er is een cruciaal verschil tussen
eruit stappen in een gezonde economische situatie, waarbij
een land eruit stapt omdat het dat wil, en eruit stappen in
een stresssituatie, waarbij een land bijna gedwongen wordt
om eruit te stappen en zo ongeveer de hele bankensector in
elkaar klapt. Moeten de lidstaten die nog in de bankenunie
zitten dan feitelijk de klappen opvangen voor die banken, of
stapt zo'n land dan automatisch uit de bankenunie of kan
het daartoe gedwongen worden?
Minister Dijsselbloem: Een land dat uit de eurozone moet —
nogmaals, dat is juridisch op zich al buitengewoon complex;
het is uw en mijn intentie om dat te voorkomen — is daarmee niet automatisch uit de bankenunie. Ook nieteurolanden kunnen lid zijn van de bankenunie. Dat is echter
allemaal zeer speculatief. Ik weet niet in welke situatie wij
ons dan bevinden met de bankensector. Ik weet niet of dat
land zich dan nog wenst te houden aan de rules and regulations van de bankenunie. Daar ga ik dan wel van uit, want
anders houdt het natuurlijk al snel op. Dan zal dat land ook
uit het resolutiefonds moeten, maar ...
De heer Omtzigt (CDA): Ik vraag de minister toch om deze
vraag een keer duidelijk te beantwoorden. We doen er alles
aan om het te voorkomen, maar dit is een geval waarin een
land overstapt opeen andere munt dan die van de Europese
Unie, zijnde de euro. Als dat land eruit stapt, worden er
waarschijnlijk zeer zware verliezen geleden in delen van de
bankensector van dat land. Dat kun je bijna op je vingers
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natellen. Dan gaan banken ...
Minister Dijsselbloem: Ik kan niet duidelijker antwoorden
dan ik heb gedaan. Er is geen een-op-een relatie tussen het
lid zijn van de eurozone— dus ook niet in het onverhoopte
geval dat een land uit de eurozone zou treden en een andere munt zou aannemen— en het lid zijn van de bankenunie
en het daarin onderbrengen van banken. Het kan best zijn
dat er over een paarjaar meerdere landen zijn die helemaal
geen euro hebben, maar zich wel volledig hebben gevoegd
naar alle vereisten van de bankenunie: de aanpassing van
wet- en regelgeving, het toezicht, het overdragen van bevoegdheden aan de ECB, de kapitaalvereisten, het aanleggen van buffers, het volledig toepassen van bail-in regels,
het resolutiemechanisme, het storten van geld in het resolutiefonds et cetera.
Dan ben je gewoon lid van de bankenunie. Dan vallen je
banken dus ook onder het toezicht van de ECB en de resolutiebevoegdheden van de resolutieautoriteit, tot en met in
het uiterste geval — maar de heer Omtzigt weet hoe de waterval in elkaar zit — eventuele trekkingsrechten uit het resolutiefonds. Die rechten vervallen niet allemaal in het theoretische scenario dat een land de eurozone verlaat. Dat zijn
echt apart van elkaar staande zaken. Natuurlijk kan erin een
uiterste crisissituatie sprake zijn van besmetting tussen
banken en lidstaten, maar je verspeelt niet al je rechten en
je komt niet buiten de bankenunie te staan als je land in een
crisissituatie uit de eurozone zou stappen.
Kamerstuk 34 049, nr. 03
i. overgangsrecht
Het wetsvoorstel strekt ertoe de Wft in lijn te brengen met
de verordening en bevat geen materiële toezichtsnormen. In
dat kader behoeft het voorstel dan ook geen overgangsrecht. Wel is in dit wetsvoorstel een bepaling opgenomen
om het nationale recht in overeenstemming te brengen met
het overgangsrecht zoals dit is opgenomen in de verordening voor vergunningen. In artikel 33, vijfde lid, van de verordening is immers bepaald dat banken bij de inwerkingtreding van het toezicht door de ECB geacht worden over een
vergunning te beschikken overeenkomstig de verordening.
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Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen (kamerstuk 34.208, nr. 3)
I. ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) (hierna: de richtlijn).439 Voorts wordt met het wetsvoorstel uitvoering gegeven aan de verordening inzake een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution
Mechanism, SRM) (hierna: de verordening). 440 Hiermee
vormt het wetsvoorstel voor Nederland de uitwerking van
het Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken
en beleggingsondernemingen. Omdat het wetsvoorstel tevens wijzigingen bevat van het Burgerlijk Wetboek (BW), de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Faillissementswet
(Fw) wordt het wetsvoorstel en deze toelichting uitgebracht
mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en
voorziet het wetsvoorstel in diens medeondertekening.
Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en
29 juni 2012 besloten de regeringsleiders tot de oprichting
van een Europese bankenunie. Het doel van deze Europese
bankenunie is om een geïntegreerd financieel kader op te
richten om de financiële stabiliteit te waarborgen en de kosten van bankfaillissementen te minimaliseren.
De Europese bankensector is in de jaren voorafgaand aan
de crisis sterk gegroeid: de balansomvang van de bankensector is in veel landen aanzienlijk groter dan het nationaal
inkomen. In verschillende landen hebben banken grote risico’s genomen. Indien de overheid bij een crisis banken op
grote schaal moet steunen, kan dit grote gevolgen hebben
voor de overheidsfinanciën. Tijdens de crisis heeft dit risico
zich duidelijk geopenbaard: zo hebben problemen bij banken geleid tot snel oplopende overheidsschulden.
Verder leggen de financieringskosten van overheden een
bodem onder de financieringskosten in de economie en
daarmee van banken. Banken zijn daardoor kwetsbaar voor
de kredietwaardigheid van de eigen overheid.
Griekenland en Portugal zijn hiervan voorbeelden. Deze
wisselwerking tussen banken en overheden leidde tot een
439

440

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees
Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).
Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225).
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neerwaartse spiraal en heeft de problemen in deze landen
verdiept. Doordat ook banken uit andere lidstaten uitzettingen hebben op deze landen en banken, lopen ook zij risico’s. Een Europese bankenunie is van groot belang om de
negatieve wisselwerking tussen slecht presterende banken
en nationale overheden te beperken en adequaat toezicht
en crisismanagement te organiseren op het niveau dat recht
doet aan de grensoverschrijdende werkelijkheid van de
markt voor bancaire diensten.
Naast het beperken van de negatieve wisselwerking tussen
slecht presterende banken en nationale overheden, is een
ander belangrijk uitgangspunt van de Europese bankenunie
om de kosten van bankfaillissementen te minimaliseren en
een beroep op publieke middelen zoveel als mogelijk uit te
sluiten. Hiervoor is een pakket geloofwaardige instrumenten
nodig om tijdig en snel genoeg bij een zwakke of falende
bank te kunnen ingrijpen, om de continuïteit van de kritieke
financiële en economische functies van de bank te waarborgen en tegelijkertijd het effect van het falen van de bank
op de economie en het financiële systeem tot een minimum
te beperken. Eén van deze instrumenten – het instrument
van bail-in – moet tevens garanderen dat verliezen eerst
door aandeelhouders worden gedragen, en daarna door
schuldeisers, op voorwaarde dat geen enkele schuldeiser
grotere verliezen lijdt dan hij zou hebben geleden indien de
instelling volgens een normale insolventieprocedure zou zijn
geliquideerd. Deze doelstellingen moeten een destabilisatie
van de financiële markten helpen voorkomen en de kosten
voor de belastingbetaler zoveel mogelijk beperken.
De Europese bankenunie bestaat uit drie pijlers:
1. Gemeenschappelijk bankentoezicht
2. Geharmoniseerde materiële toezichtkaders (single rulebook)
3. Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
Hieronder worden deze pijlers toegelicht.
1. Gemeenschappelijk bankentoezicht
De eerste pijler van de Europese bankenunie bestaat uit het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM). Het SSM is geïntroduceerd door de
verordening bankentoezicht, 441 waarbij aan de Europese
Centrale Bank specifieke taken zijn opgedragen betreffende
het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. Het uiteindelijke doel van de verordening en de aan de
ECB opgedragen taken is het bijdragen aan de soliditeit en
veiligheid van kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel in de Europese Unie en in de lidstaten. Deze verordening is met de uitvoeringswet verordening ban-

441

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken
worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287).
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kentoezicht uitvoering gegeven.442
Met de start van het SSM heeft de Europese Centrale Bank
(ECB) het prudentiële toezicht op de significante banken in
de Europese bankenunie overgenomen van de nationale
toezichthouders. In Nederland heeft de ECB de verantwoordelijkheid voor het prudentiële toezicht op de significante
banken overgenomen van de Nederlandsche Bank (hierna:
“DNB”) en zal zij dit samen met DNB uitvoeren. 443 DNB is
daarnaast binnen het SSM-kader primair verantwoordelijk
voor het (directe) prudentiële toezicht op alle andere financiële ondernemingen, waaronder de niet-significante banken
(kleinbanken).
Het SSM moet zorgen voor coherente en doeltreffende toepassing en uitvoering van Uniebeleid en –wetgeving op het
gebied van bankentoezicht. Daarnaast zal het toezichtmechanisme moeten leiden tot een zo hoogwaardig mogelijk
toezicht op de banken in alle betrokken lidstaten. Het SSM
verkleint bij de nationale toezichthouders en overheden de
prikkel om pijnlijke maatregelen voor de nationale bankensector uit te stellen of de situatie te rooskleurig voor te stellen. Voorts bevordert het SSM een gelijk speelveld voor de
banken, en zorgt het voor consistente toezichteisen en
voorkomt het toezichtarbitrage.
Daarmee sluit het toezicht ook beter aan bij de bestaande
situatie waarin veel Europese banken grensoverschrijdend
opereren.
2. Geharmoniseerde materiële toezichtkaders (single rulebook)
Voor een goed functionerende bankenunie is het zeer belangrijk dat voor alle banken dezelfde regels gelden. Deze
Europees geharmoniseerde set van regels wordt het single
rulebook genoemd en vormt de tweede pijler onder de Europese bankenunie. Het single rulebook bestaat uit:
• een richtlijn en verordening inzake kapitaalvereisten
voor banken en beleggingsondernemingen (Capital Requirements Directive (CRD IV) en Capital Requirements
Regulation (CRR));
• een richtlijn over herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) en;
• een herziening van de richtlijn voor depositogarantiestelsels (Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD).
In de herziene richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)444 en de
442

443

444

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken
worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht; Kamerstukken I
2014/15, 34049, nr. A. Ten tijde van de indiening van dit wetsvoorstel in afwachting van publicatie van de uitvoeringswet
verordening bankentoezicht).
Het gaat dan om het (directe) prudentiële toezicht op de volgende banken: ING Bank, Rabobank, ABN Amro Bank, SNS
Bank, Nederlandse Waterschapsbank, BNG Bank en Royal
Bank of Scotland N.V.
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 kredietinstellin-
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verordening kapitaalvereisten (CRR)445 worden de prudentiele regels voor banken en beleggingsondernemingen aangescherpt en uitgebreid en worden maatregelen geïntroduceerd ter versterking van het prudentieel toezicht. Hierbij
moet onder meer worden gedacht aan extra bevoegdheden
voor toezichthouders, rapportageverplichtingen en regels
omtrent informatiedeling. De richtlijn en de verordening beogen daarmee te komen tot een versterking van de financiele soliditeit, stabiliteit en weerbaarheid van banken en beleggingsondernemingen.
De richtlijn en verordening zijn inmiddels geïmplementeerd
door de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten.446
Met de DGSD zal de regelgeving voor nationale depositogarantiestelsels worden geharmoniseerd. 447 Omzetting van
deze richtlijn is voorzien voor medio 2015.
De BRRD bewerkstelligt door middel van minimumharmonisatie effectieve en geloofwaardige instrumenten om eventuele financiële problemen van banken snel en effectief te
adresseren om, indien nodig, de afwikkeling van banken ordelijk te laten verlopen.
3. Het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme en
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
De derde pijler onder de Europese bankenunie betreft het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution Mechanism, SRM). Het SRM wordt geïntroduceerd
door de verordening inzake een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze verordening regelt de (procedure
voor) voorbereiding en daadwerkelijke afwikkeling van banken in de Europese bankenunie. Hiervoor wordt een Europese afwikkelingsautoriteit (Single Resolution Board, SRB)
(hierna: de Afwikkelingsraad) en een door de banken gefinancierd gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) (hierna: het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds) opgericht.
In paragraaf 2 van deze toelichting wordt nader ingegaan op
de verhouding tussen de richtlijn en de verordening. Daarna
wordt in paragraaf 3 uitgebreid ingegaan op de inhoudelijke
normen uit de richtlijn en de verordening. Vervolgens wordt
in paragraaf 4 ingegaan op het onderhavige wetsvoorstel.
Kamerstuk 34.208, nr. 11
Minister Dijsselbloem: Verschillende leden hebben gezegd
dat de BRRD van het geheel aan onderwerpen de grootste,
belangrijkste en fundamenteelste wijziging is van de wijze
waarop wij omgaan met banken die moeten worden gered,
geherstructureerd, geherkapitaliseerd et cetera. Vooraf wil ik
de kwestie van Griekenland adresseren. De BRRD zit nog

445

446
447

gen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn
2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG
en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176).
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).
Stb. 2014, 253.
Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 16 april 2014 inzake de depositogarantietelsels (DGSD).
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in de implementatiefase. De heer Omtzigt vroeg of de casus
van Griekenland niet heeft laten zien dat de bankenunie niet
werkt. Dat is een vrij fundamentele kwestie. De bankenunie
is, zoals we al eerder met elkaar hebben besproken, een
project dat in stappen wordt opgezet. Sommige van de zeer
belangrijke stappen moeten op 1 januari volgend jaar nog
ingaan. Dit betekent ook dat in de fase waarin we nu zitten
de besmetting tussen banken en overheden nog niet is
doorgeknipt. Er moet nog een asset quality review (AQR)
plaatsvinden bij de Griekse banken. Dit betekent dat de herkapitalisatie, voor zover die nodig zal blijken, voor zover de
Griekse banken niet in staat zijn om financiering aan te trekken en voor zover er onvoldoende bail-in zou kunnen
plaatsvinden, nog steeds en opnieuw voor rekening van de
Griekse overheid komt. De formulering dat wij de rekening
betalen voor de Griekse banken is nu juist in deze fase niet
aan de orde. De rekening gaat nog steeds naar de Griekse
overheid. Alleen, omdat de Griekse overheid de facto failliet
is, lenen we dat vervolgens weer in het kader van het programma. Dat is echt een uitzonderlijke situatie. Je kunt dus
ook niet zeggen: kijk eens, daar gaat weer geld naar de
Griekse banken, dus de bankenunie werkt niet. Die redenering is niet correct.
Daarmee kom ik meteen op het punt van de heer Nijboer.
Hij zei dat de toepassing van de regels nu lijkt te gaan verschillen per land, aangezien we het met Cyprus anders
hebben gedaan dan met Griekenland. Dat is juist. In deze
fase gelden er minimumregels, de zogenoemde state aid
rules, waarbij DG COMP bekijkt of die zijn gehandhaafd.
Dat vereist dus een minimumniveau van bail-in voordat er
publiek geld heen mag. Wanneer een land in het licht van
de reden dat het zichzelf en de problemen in de banken niet
kan financieren om een programma vraagt, gaat het niet
meer alleen om de juridische eisen en de rol van de Commissie, maar wordt dat land het programma gegund door de
andere eurolidstaten. Dat is een politieke beslissing.
In de eurogroep is de behandeling van Cyprus echt anders
dan die van Griekenland. Het Griekse programma is veel
fundamenteler, dieper en ingrijpender waar het gaat om
hervormingen en de begroting. Het Cypriotische programma
is ingrijpender en dieper waar het gaat om de banken. Het
probleem in Cyprus kwam ook bijna een-op-een voort uit de
banken. Er is daar een enorm grote bankensector, maar die
was heel ongezond en er werd heel veel buitenlands geld in
deposito's geparkeerd. Daarom is die vormgeving gekozen
in het licht van een programma. De benadering in programma's – soms gaat die verder en is die anders – moet niet
verward worden met wat we hier aan het doen zijn. Hier zijn
we nu fundamenteel bezig met de regels die voor een groot
deel in alle 28 landen zullen gelden, en voor een nog verdergaand deel zullen gelden voor de landen die tot de bankenunie toetreden. Dat zijn trouwens niet per se de eurolanden. Zoals men weet, is Denemarken serieus geïnteresseerd om toe te treden tot de bankenunie, maar is het er op
dit moment niet in geïnteresseerd om eurolid te worden. Dit
onderscheid moeten we echt met z'n allen maken.
In reactie op een aantal andere punten van de heer Omtzigt
kom ik ook nog terug op de BRRD. Het is namelijk mijn
oogmerk om hem, en overigens ook anderen, ervan te overtuigen dat de stap die wij hier zetten richting de bankenunie,
echt een fundamentele verbetering is ten opzichte van het
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toezicht, de kapitaaleisen, de resolutie-eisen en de andere
zaken die wij tot nu toe hadden.
Kamerstuk 34.208, nr. 3
§2. Verhouding tussen de richtlijn en de verordening
De richtlijn biedt de nationale afwikkelingsautoriteiten van
elke lidstaat hoofdzakelijk dezelfde afwikkelingsinstrumenten en –bevoegdheden. Dit zorgt ervoor dat deze autoriteiten over instrumenten beschikken om tijdig in een zwakke of
falende instelling te kunnen ingrijpen om zo de continuïteit
van de kritieke financiële en economische functies van de
instelling te waarborgen en tegelijkertijd de gevolgen van
het falen van een instelling voor de economie en het financiële systeem tot een minimum te beperken.
De verordening vormt de implementatie van een gedeelte
van de richtlijn voor de lidstaten die deelnemen aan het
SSM. Waar in de richtlijn een uniform minimum raamwerk
van eisen voor het herstel en de afwikkeling van banken
voor alle EU-lidstaten is afgesproken, tilt de verordening de
besluitvorming over en de verantwoordelijkheid voor de
voorbereiding en afwikkeling van de – kort gezegd – significante banken en de grensoverschrijdende banken in de lidstaten die deelnemen aan het SSM naar Europees niveau,
met één centrale afwikkelingsautoriteit, de Afwikkelingsraad.
De verordening zal gefaseerd in werking treden. Bepalingen
die zien op het institutionele kader (bijvoorbeeld aangaande
de oprichting van de Afwikkelingsraad) zijn reeds op 19 augustus 2014 in werking getreden. De Europese Commissie
en de Raad zijn sinds 1 november 2014 bevoegd tot het opstellen van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Sinds 1 januari 2015 is de Afwikkelingsraad operationeel en is zij verantwoordelijk voor het opstellen van afwikkelingsplannen. Vanaf 1 januari 2016 zal zij ook verantwoordelijk zijn voor de eventuele afwikkeling van banken.
Op hetzelfde moment zal ook het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds van start gaan.
De richtlijn betekent een significante stap naar harmonisatie
van de regels betreffende het herstel en de afwikkeling van
banken in de gehele Europese Unie en voorziet in samenwerking tussen de nationale afwikkelingsautoriteiten bij de
aanpak van het falen van grensoverschrijdende banken. De
richtlijn stelt op minimumharmonisatie gebaseerde regels
vast maar leidt niet tot centralisatie van de besluitvorming
op gebied van de afwikkeling. De richtlijn laat de nationale
autoriteiten vrij in de toepassing van de instrumenten en in
het gebruik van nationale financieringsregelingen ter ondersteuning van de afwikkelingsprocedures. Hierdoor zou het
kunnen voorkomen dat lidstaten ten aanzien van de afwikkeling van grensoverschrijdende groepen afzonderlijke en
potentieel inconsistente besluiten nemen die een nadelige
uitwerking op de totale afwikkelingskosten kunnen hebben
en het gelijke speelveld op de interne markt kunnen verstoren. Mede om deze eventuele inconsistente besluitvorming
aan te pakken voorziet de verordening in de oprichting van
een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. De verordening past als volgende stap in het harmonisatieproces
op het terrein van afwikkeling van banken.
Bovendien is zij vervlochten met het proces van harmonisering van het prudentieel toezicht, dat tot stand is gekomen
door de oprichting van de Europese Banken Autoriteit
(EBA), de richtlijn en verordening kapitaalvereisten en de
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instelling van het SSM. Toezicht en afwikkeling zijn twee
complementaire aspecten van de totstandbrenging van de
interne markt voor financiële diensten, die in hun gecentraliseerde toepassing als onderling afhankelijk kunnen worden
beschouwd.
Binnen de interne markt kan het falen van een bank in één
lidstaat de stabiliteit van de financiële markten in de gehele
Unie aantasten. Doeltreffende en eenvormige afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke voorwaarden voor de financiering van de afwikkeling in alle lidstaten zijn een middel
om te zorgen voor instandhouding van de gelijke mededingingsvoorwaarden en zijn tevens een verbetering van de
werking van de interne markt.
De verordening zorgt voor een gecentraliseerde en uniforme
aanpak bij het behandelen van falende banken en zal derhalve de stabiliteit van de banken in de deelnemende lidstaten vergroten. Voor lidstaten die deelnemen aan het SSM
wordt deze gecentraliseerde afwikkelingsbevoegdheid toegekend aan de bij de verordening ingestelde Afwikkelingsraad en aan de nationale afwikkelingsautoriteiten.
Artikel 7 van de verordening bevat een taakverdeling tussen
de Afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteiten. Op grond daarvan is de Afwikkelingsraad primair bevoegd ten aanzien van (significante) banken of bankengroepen, moederondernemingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen die rechtstreeks onder (geconsolideerd) toezicht door de ECB vallen en ten aanzien
van overige, grensoverschrijdende groepen. De bevoegdheden ten aanzien van overige entiteiten en groepen worden in beginsel uitgeoefend door de nationale afwikkelingsautoriteiten. Zij passen hierbij de verordening rechtstreeks
toe.
De richtlijn en de verordening kennen een verschillende
reikwijdte. Zo omvat de reikwijdte van de richtlijn naast banken ook bepaalde beleggingsondernemingen die onder het
volledige kapitaalvereistenraamwerk van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten vallen.448 Het bereik van de richtlijn omvat ook een holding waaronder minimaal één bank of
beleggingsonderneming is geplaatst.
In onderstaande tabel wordt de belangrijkste verschillen in
reikwijdte weergegeven.
Tabel: reikwijdte richtlijn en verordening
richtlijn

Verordening

in de EU gevestigde banken

in de aan het SSM deelnemende lidstaten gevestigde
banken
bepaalde entiteiten (waaronder beleggingsondernemingen) die onderdeel uitmaken van groepen met
een bank

bepaalde entiteiten die onderdeel uitmaken van groepen met minimaal een bank
of beleggingsonderneming
stand-alone beleggingsondernemingen met een verplicht startkapitaal van mini448

Het gaat hier om beleggingsondernemingen in de zin van de
verordening kapitaalvereisten waarop de hoogste eigenvermogenseis van toepassing is.
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maal € 730.000
bijkantoren van banken en
beleggingsondernemingen
die buiten de EU zijn gevestigd
Ander verschil in reikwijdte is dat de richtlijn regels bevat
voor instellingen die zijn gevestigd in landen die lid zijn van
de Europese Unie (28) (als ook de Europese Economische
Ruimte). De verordening bevat ook regels ten aanzien van
instellingen die gevestigd zijn in landen die de euro als munt
kennen en onderdeel uitmaken van het SSM (nu 18). Het is
mogelijk voor andere EU-landen om tot de Europese bankenunie toe te treden.
§3. Het Europees kader voor herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen
De richtlijn en de verordening moeten in samenhang worden
bekeken en behandeld. In de verordening zijn met betrekking tot verschillende onderwerpen dezelfde materiële normen opgenomen als in de richtlijn.
Die normen zijn vanwege het karakter van een verordening
rechtstreeks werkend, direct bindend en maximum harmoniserend. Zo kent de verordening net als de richtlijn bepalingen over de afwikkelingsplanning, de besluitvormingsprocedure voor afwikkeling en de afwikkelingsinstrumenten.
Waar de verordening dus uitputtend regels stelt inzake afwikkelingsplanning, de besluitvorming en de afwikkelingsinstrumenten, stelt de richtlijn regels over de toepassing en
uitvoering in nationaal recht van de afwikkelingsbevoegdheden- en instrumenten. Daarnaast gaat de richtlijn ook nog
nader in op een aantal bevoegdheden en instrumenten die
zich meer in de “toezichtssfeer” bevinden; hier zegt de verordening niets over.
Onderstaand zal nader worden ingegaan op de normen uit
de richtlijn en de verordening. Daarbij zal telkens worden
aangegeven of het betreffende onderwerp volgt uit de richtlijn of uit de verordening.
De richtlijn en de verordening beslaan drie fasen:
• de voorbereidingsfase
• de vroegtijdige interventiefase
• de afwikkelingsfase
In de voorbereidingsfase gelden onder meer regels voor het
opstellen van herstelplannen door banken en beleggingsondernemingen en het opstellen van afwikkelingsplannen door
de Afwikkelingsraad of de nationale afwikkelingsautoriteiten.
In de vroegtijdige interventie- en herstelfase bestaan bevoegdheden voor de prudentieel toezichthouder om vroegtijdig in te grijpen (“early intervention”) bij een instelling indien deze binnen afzienbare tijd niet langer aan de voorwaarden van haar vergunning zal kunnen voldoen en het
bestuur van de instelling niet of niet voldoende ingrijpt om
die situatie ten goede te doen keren.
Ten behoeve van de afwikkelingsfase is het instrumentarium opgenomen voor de ordentelijke afwikkeling van een
bank of beleggingsonderneming indien deze zonder interventie failliet zou gaan.
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Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de ruimte
en keuzemogelijkheden bij de implementatie van de richtlijn
en in dat verband naar de lidstaatopties en de wijze waarop
daar mee om is gegaan, alsmede naar eventuele “nationale
koppen” of “gold plating”. De leden van de fractie van de
ChristenUnie vragen in dit verband in hoeverre andere keuzes zijn gemaakt dan andere landen die deelnemen aan het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.
De richtlijn bevat een relatief beperkt aantal lidstaatopties,
waarvan een aantal opties niet of verminderd relevant zijn
vanwege de deelname van Nederland aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (SRM). Hieronder
wordt een opsomming gegeven van de lidstaatopties.
• Van de lidstaatoptie in artikel 3, derde lid, van de richtlijn
om de prudentiële toezichthouder tevens als afwikkelingsautoriteit aan te wijzen is gebruik gemaakt door
DNB aan te wijzen als afwikkelingsautoriteit.449
• Van de lidstaatoptie in artikel 3, zesde lid, van de richtlijn om te voorzien in ministeriële goedkeuring van een
besluit tot afwikkeling is geen gebruik gemaakt, omdat
deze mogelijkheid zich niet langer voordoet onder het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, dat voorziet in besluitvorming op het niveau van de Europese
Unie. Zie voor een nadere toelichting van de positie van
de Minister van Financiën binnen het SRM paragraaf 4d
van het algemeen deel van de memorie van toelichting.
• De toepassing van de lidstaatoptie in de artikel 3,
twaalfde lid, om de (civielrechtelijke) aansprakelijkheid
van bevoegde nationale autoriteiten en functionarissen
te beperken, volgt deels reeds uit het huidige artikel
1:25d van de Wft, dat ter implementatie van analoge lidstaatopties met betrekking tot een overbruggingsinstelling of een entiteit voor activa of passivabeheer in de artikelen 40, zesde lid, en 42, dertiende lid, van de richtlijn, dienovereenkomstig wordt aangevuld met een derde lid. Zie artikel I, onderdeel C, van het wetsvoorstel en
de bijbehorende toelichting.
• De lidstaatopties in de artikelen 56, 57 en 58 van de
richtlijn inzake (nationale) overheidsinstrumenten voor
financiële stabilisatie zijn vanwege de deelname aan het
SRM niet meer aan de orde.
• Van de lidstaatoptie in artikel 85, eerste lid, van de richtlijn om besluiten van de nationale afwikkelingsautoriteit
(DNB) tot het nemen van maatregelen in het kader van
vroegtijdige interventie of afwikkeling te onderwerpen
aan een voorafgaande rechterlijke toetsing, is geen gebruik gemaakt. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 3f van het algemeen deel van de memorie van
toelichting en de beantwoording van nadere vragen van
de leden van de fractie van de VVD over deze keuze.
• Ook van de lidstaatoptie om op grond van artikel 100,
zesde lid, van de richtlijn te voorzien in een financieringsregeling anders dan door middel van een fonds, is
geen gebruik gemaakt. Ook deze laatste optie is vanwege de deelname aan het SRM met het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds minder relevant.
449

Zie voor nader toelichting mijn brief van 27 juni 2014, Kamerstuk 32.013, nr. 77.

© R.E. Batten januari 2020

De implementatie van de richtlijn kent geen “nationale koppen”, waaronder wordt begrepen mogelijk strengere of anderszins voor het bedrijfsleven extra belastende regels in
vergelijking met hetgeen waartoe de richtlijn verplicht. Wat
betreft andere keuzemogelijkheden dan specifieke lidstaatopties is bij de implementatie zoveel mogelijk aangesloten
bij het huidige institutionele kader in de Wft, inclusief het
handhavingsinstrumentarium, waar nodig aangepast en
aangevuld naar aanleiding van specifieke eisen in deze
richtlijn. Zo zijn ter waarborging van de operationele onafhankelijkheid van de afwikkelingsfunctie binnen DNB onder
andere aanpassingen voorzien in de Bankwet 1998. Zie artikel II van het wetsvoorstel en bijbehorende toelichting,
alsmede paragraaf 4b van het algemeen deel van de memorie van toelichting. Voorts was er enige keuzevrijheid bij
de institutionele inrichting van het nationale afwikkelingsfonds. Zie het voorgestelde artikel 3A:68 en paragraaf 3d
van het algemeen deel van de memorie van toelichting.
Er is op dit moment geen vergelijkende analyse beschikbaar
van de wijze van implementatie van de richtlijn en de verordening door de landen die deelnemen aan het SRM – in diverse landen is het implementatieproces nog niet afgerond.
Zoals hiervoor aangegeven, is echter de reeds beperkte
keuzevrijheid in de richtlijn voor deze landen verder afgenomen door de deelname aan het SRM en de daaruit volgende verdergaande harmonisatie van afwikkelingsregels in
de verordening. De keuze om de prudentiële toezichthouder
tevens aan te wijzen als nationale afwikkelingsautoriteit
komt in elk geval in verschillende van de aan het SRM deelnemende lidstaten voor.
Kamerstuk 34.208 nr. 3
3a. de voorbereidingsfase
Het eerste deel van zowel de richtlijn als de verordening bevat een regelgevend kader voor de voorbereidingsfase: een
aantal doorlopende verplichtingen voor instellingen en een
aantal bevoegdheden van de toezichthouder op het gebied
van de afwikkelbaarheid van een instelling. Dit kader bevat
regels aangaande herstelplanning, financiële steun binnen
een groep en afwikkelingsplanning.
De bepalingen in de verordening gaan alleen over afwikkelingsplanning.
Herstelplanning
De richtlijn bevat in artikel 5 e.v. bepalingen inzake herstelplanning.
Instellingen of groepen moeten over een herstelplan beschikken dat jaarlijks of vaker wordt bijgewerkt. In het herstelplan staan onder meer de maatregelen die de instellingen moeten nemen om hun financiële positie te herstellen
na een aanmerkelijke verslechtering. Dit plan moet specifiek
omschreven informatie- en procedurebeschrijvingen bevatten: een palet aan opties dat door het bestuur van de instelling kan worden ingezet als herstelmaatregel, alsmede indicatoren die bepalen wanneer deze maatregelen worden genomen. De volledige lijst aan informatie die in herstelplannen moet worden opgenomen staat opgenomen in deel A
van de bijlage bij de richtlijn. Het herstelplan moet worden
ingediend voor een volledige beoordeling door de toezichthouder, waarbij onder meer moet worden gekeken of de
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plannen allesomvattend zijn en de levensvatbaarheid van
de instelling daadwerkelijk en tijdig kunnen herstellen, zelfs
in perioden van ernstige financiële stress. De verplichting tot
het opstellen en bijhouden van een herstelplan wordt opgenomen in artikel 3:17 van de Wft dat ziet op de beheerste
bedrijfsvoering.
Financiële steun binnen een groep
Opgenomen bij afdeling 3.6.5. (art. 300 e.v.) (red.).
Afwikkelingsplanning
De richtlijn en de verordening bevatten tevens regels aangaande het opstellen van afwikkelingsplannen, de beoordeling van de afwikkelbaarheid van de instelling, het wegnemen van belemmeringen voor afwikkelbaarheid en het vaststellen van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva (MREL).450
De afwikkelingsautoriteiten stellen voor elke instelling of
groep een afwikkelingsplan op. Het afwikkelingsplan beschrijft de mogelijkheden voor de toepassing van in de richtlijn en verordening bedoelde afwikkelingsinstrumenten en bevoegdheden op de instelling. Het afwikkelingsplan is een
essentieel onderdeel om te komen tot een doeltreffende afwikkeling. Zo moet in het afwikkelingsplan een gedetailleerde beschrijving worden gegeven van de verschillende afwikkelingsstrategieën die binnen verschillende mogelijke
scenario’s kunnen worden toegepast. Ook moeten de betreffende termijnen worden opgenomen. Tevens zal het afwikkelingsplan moeten ingaan op de wijze waarop de kritieke functies en kernbedrijfsonderdelen bij het falen van de
instelling gecontinueerd kunnen worden.
Ten behoeve van het opstellen van het afwikkelingsplan
voor significante banken leggen de nationale afwikkelingsautoriteiten aan de Afwikkelingsraad alle voor de opstelling
en uitvoering van de afwikkelingsplannen benodigde informatie voor. Informatie die afwikkelingsautoriteiten bij de instellingen kunnen opvragen voor het opstellen en bijhouden
van afwikkelingsplannen staat opgenomen in deel B van de
bijlage bij de richtlijn. Daarnaast kan de Afwikkelingsraad
van de nationale afwikkelingsautoriteiten verlangen dat zij
ontwerp-afwikkelingsplannen opstellen en deze aan de Afwikkelingsraad voorleggen.
Op basis van de afwikkelingsplannen beoordeelt de afwikkelingsautoriteit de afwikkelbaarheid van de instelling en
kan zij de instelling verplichten specifieke maatregelen te
treffen om beter afwikkelbaar te worden. Bij het beoordelen
van de afwikkelbaarheid van een instelling of groep onderzoekt de afwikkelingsautoriteit ten minste de in deel C van
de bijlage bij de richtlijn vermelde aangelegenheden. Op het
moment dat de afwikkelingsautoriteit na de voorgenoemde
beoordeling wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van die instelling identificeert, heeft zij de bevoegdheid om deze belemmeringen weg te laten nemen
door de instelling.
In de context van de herstel- en afwikkelingsplannen, alsook
overigens meer in het algemeen bij toepassing van de voorschriften en gebruik van bevoegdheden, dienen de toezichthouder en de afwikkelingsautoriteit rekening te houden met
450
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de aard van de bedrijfsactiviteiten van een instelling, de
aandeelhoudersstructuur, de rechtsvorm, het risicoprofiel,
de omvang en de verwevenheid van een instelling met andere instellingen of met het financiële stelsel als geheel. De
in de richtlijn en verordening en in de daarbij behorende bijlagen vermelde inhoud en informatie stellen een minimumnorm vast voor instellingen die duidelijk systeemrelevant
zijn. De autoriteiten kunnen ten aanzien van de andere instellingen andere of aanzienlijk minder strenge vereisten inzake afwikkelingsplanning en informatie toepassen en in
plaats van de jaarlijkse bijwerking een lagere frequentie opleggen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden voor het verlenen van ontheffing ingevolge artikel 11, derde tot en met
zevende lid, van de verordening. In het geval van een kleine, weinig verweven of weinig complexe instelling kan een
afwikkelingsplan worden beperkt tot bepaalde basisinformatie over de structuur en de voorwaarden voor afwikkelingsmaatregelen en de mogelijkheden tot afwikkeling en behoeft
deze instelling minder omvangrijke informatie te verstrekken
ten behoeve van het afwikkelingsplan.
Wanneer een bank of beleggingsonderneming deel uitmaakt
van een groep wordt een groepsafwikkelingsplan opgesteld.
Hierin wordt de afwikkelbaarheid en een afwikkeling van de
groep als geheel beschreven. Veel onderwerpen die in de
voorbereidingsfase aan de orde zijn (planning, beoordeling
van de afwikkelbaarheid en verbeteringen aan de afwikkelbaarheid) zullen, wanneer het een groep betreft, ook op het
groeps- of geconsolideerde niveau worden vastgesteld of
opgelegd (maatregelen ter verbetering van de afwikkelbaarheid). Voor de planningsfase bepaalt de richtlijn daarbij dat,
kort gezegd, coöperaties op dezelfde wijze worden behandeld als groepen.
MREL
Nauw samenhangend met het opstellen van het afwikkelingplan en ook onderdeel uitmakend van de afwikkelingsplanning zijn de regels over het minimumvereiste voor eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum
requirement for eligible liabilities, MREL).
Op grond van artikel 45 van de richtlijn en artikel 12 van de
verordening stelt de afwikkelingsautoriteit - parallel aan het
opstellen en bijhouden van de afwikkelingsplannen - de
MREL vast die elke instelling op haar balans moet aanhouden. De verplichting tot het aanhouden van een bepaald minimumvereiste is noodzakelijk met het oog op het effectief
en geloofwaardig kunnen afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten (AFOMKI) of het kunnen toepassen van
het instrument van bail-in. AFOMKI en bail-in zorgen ervoor
dat de verliezen en kosten van herkapitalisatie worden opgevangen door private crediteuren, in plaats van de belastingbetaler (zie paragraaf 3c).
De afwikkelingautoriteit voert de vaststelling van de hoogte
van de MREL uit aan de hand van de volgende criteria:
• de omvang, het bedrijfsmodel, het financieringsmodel
en het risicoprofiel van de instelling;
• de mate waarin het DGS overeenkomstig artikel 109
van de richtlijn aan de afwikkelingsfinanciering zou kunnen bijdragen;
• de mate waarin het falen van de instelling nadelige gevolgen voor de financiële stabiliteit zou hebben, onder
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meer wegens de verwevenheid van die instelling met
andere instellingen of met de rest van het financiële
stelsel, via besmetting van andere instellingen.
De MREL wordt berekend als het bedrag aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, uitgedrukt als
percentage van de totale passiva en het eigen vermogen
van de instelling:
MREL =

Eigen vermogen + in aanmerking komende
passiva
Eigen vermogen + totale passiva

In aanmerking komende passiva mogen in het kader van de
berekening van de MREL alleen als zodanig worden gekwalificeerd indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
het instrument is uitgegeven en volgestort;
• de passiva zijn niet verschuldigd aan de instelling zelf,
gedekt met een zekerheid of gegarandeerd;
• de aankoop van het instrument is noch direct noch indirect door de instelling gefinancierd;
• de passiva hebben een resterende looptijd van ten minste een jaar;
• de passiva vloeien niet voort uit een derivaat;
• de passiva vloeien niet voort uit een deposito dat voorrang geniet in de nationale insolventiehiërarchie overeenkomstig artikel 108 van de richtlijn.
In de richtlijn en de verordening wordt voorts bepaald dat de
afwikkelingsautoriteit kan bepalen dat op geconsolideerde of
individuele basis gedeeltelijk aan de MREL wordt voldaan
door middel van contractuele instrumenten van bail-in. Om
te kunnen worden gekwalificeerd als contractueel instrument van bail-in moet de afwikkelingsautoriteit ervan overtuigd zijn dat:
a) het instrument een contractuele clausule bevat waarin is
bepaald dat, indien de afwikkelingsautoriteit besluit op
de instelling het instrument van bail-in toe te passen, het
instrument in de vereiste mate wordt afgeschreven of
omgezet voordat andere in aanmerking komende passiva worden afgeschreven of omgezet; en
b) het instrument onderworpen is aan een bindende achterstellingsovereenkomst, -toezegging of -bepaling uit
hoofde waarvan het instrument bij een normale insolventieprocedure achtergesteld is aan andere in aanmerking komende passiva en pas wordt terugbetaald nadat
andere op dat ogenblik uitstaande, in aanmerking komende passiva zijn afgewikkeld.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de eisen
aan de maximale verpanding van de balans, en in welke
mate dit een rol speelt bij het vaststellen van de MREL.
De afwikkelingsautoriteit stelt voor elke onderneming de
omvang van de MREL vast. De verordening bepaalt aan
welke voorwaarden passiva moeten voldoen om voor opname in de MREL in aanmerking te komen. Door zekerheid
gedekte vorderingen kunnen geen onderdeel uitmaken van
de MREL. De afwikkelingautoriteit bepaalt de vereiste hoogte van de MREL onder meer op basis het financieringsmo-
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del van de instelling. Het ligt in de rede dat de afwikkelingsautoriteit daarbij tevens de mate van verpanding van het
niet tot de MREL behorende deel van de balans in aanmerking neemt.
Wat betreft de mate van de verpanding van de balans gelden in Nederland verschillende eisen. De belangrijkste eis
ziet op de regelgeving aangaande gedekte obligaties – obligaties welke een pandrecht hebben op activa op de bankbalans, zoals bijvoorbeeld hypotheken. Uit hoofde van deze
regelgeving (artikel 40i van het Besluit prudentiële regels
wft) moet DNB vaststellen of er sprake is van een ‘gezonde
verhouding’ tussen de gedekte obligaties en het geconsolideerde balanstotaal van de bank. Om dit vast te stellen hanteert DNB een strikt prudentieel raamwerk; zo wordt op basis van onder andere een stress test bekeken of er in extreme scenario’s nog sprake is van een ‘gezonde verhouding’.
Kamerstuk 34.208, nr. 3
Verhouding tot TLAC
Op 10 november 2014 is door de Financial Stability Board
(FSB) een formeel conceptvoorstel gepubliceerd voor een
Total Loss Absorbing Capacity (TLAC), een minimumvereiste voor de hoeveelheid bail-inbaar kapitaal en bail-inbare
schuld die mondiale systeemrelevante banken in de toekomst zullen moeten aanhouden.
Voor een toelichting op de belangrijkste elementen van dit
voorstel wordt verwezen naar de brief van de minister van
Financiën van 17 november 2014.451
De TLAC vervult eenzelfde functie als de MREL: beide stellen eisen aan het eigen vermogen en voor bail-in in aanmerking komende passiva om verliezen op te vangen en
een instelling te herkapitaliseren zonder publieke steun. Een
belangrijk verschil is dat de TLAC alleen zal gelden voor
mondiaal systeemrelevante banken (global systemically important banks, G-SIBs), terwijl de MREL van toepassing is
op alle banken in de EU. De hoogte van de MREL wordt per
instelling vastgesteld door de relevante afwikkelingsautoriteit, die daarbij onder andere rekening moet houden met het
risicoprofiel van de bank. TLAC stelt een uniform minimumvereiste aan alle mondiale systeembanken en kan voor deze banken dus een ‘vloer’ in de MREL vormen.
De bepalingen over de MREL en de toepassing daarvan
door de Afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteiten worden in de periode van juli 2014 tot en met juni
2016 door de EBA gevolgd en geanalyseerd. De EBA
brengt vervolgens uiterlijk 31 oktober 2016 aan de Commissie hierover verslag uit. Hierbij zal rekening worden gehouden met de internationale ontwikkelingen rondom het TLACvoorstel. Op basis van de bevindingen in het verslag dient
de Commissie, indien passend, uiterlijk op 31 december
2016 bij het Europees Parlement en de Raad een wetgevingsvoorstel in over de geharmoniseerde toepassing van
het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva. Dat voorstel omvat, waar passend,
onder meer voorstellen voor de invoering van een passend
aantal minimumniveaus van het minimumvereiste, rekening
houdend met de verschillende bedrijfsmodellen van instel451

Kamerstuk 32.013, nr. 86.
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lingen en groepen. Mocht de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen, dan dient zij op dezelfde wijze een wetgevingsvoorstel tot wijzing van de verordening in.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen naar de verschillen
tussen de MREL en de TLAC. Ook vragen deze leden naar
het verslag over de MREL dat de EBA aan de Commissie
uiterlijk 31 oktober 2016 zal doen toekomen, en in het bijzonder wat er verstaan moet worden onder “rekening houden met internationale ontwikkelingen rondom het TLACvoorstel”. De leden van de VVD vragen voorts naar de gevolgen van MREL en TLAC voor Nederlandse banken.
Het doel van zowel de MREL (minimum requirement for own
funds and eligible liabilities) als de TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) is om banken beter afwikkelbaar te maken
en daarbij te bewerkstelligen dat verliezen worden geleden
door private partijen (kapitaalverschaffers en schuldeisers)
in plaats van door de belastingbetaler.
Er zitten een aantal belangrijke verschillen tussen de MREL
en de TLAC. Zo zullen de afwikkelingsautoriteiten voor alle
banken in Europa een MREL-eis (moeten) stellen. De
TLAC-eis zal daarentegen alleen gelden voor mondiale systeemrelevante banken (Global Systemically Important
banks, GSIB’s).
Voorts wordt een MREL-eis door de afwikkelingsautoriteit
vastgesteld per individuele bank. De afwikkelingsautoriteit
bepaalt het minimum onder meer op basis van het risicoprofiel, financierings- en bedrijfsmodel van de bank. Daarmee
zal de MREL verschillen van bank tot bank. De TLAC stelt
echter een algemene minimumeis, in de vorm van een gewogen en ongewogen eis, die voor alle mondiale systeembanken hetzelfde zal zijn. Daarnaast wordt voor de TLAC tot
in detail bepaald welke instrumenten mogen worden meegeteld en in welke mate.452
De richtlijn stelt een aantal voorwaarden waaraan passiva
dienen te voldoen om voor opname in de MREL in aanmerking te komen. Zo mogen voor de TLAC senior obligaties alleen onder specifieke omstandigheden en in beperkte mate
meetellen. In de MREL mogen senior obligaties, mits zij voldoen aan bepaalde eisen ter zake van de looptijd, in beginsel ongelimiteerd meetellen.453
Uiterlijk september 2016 zal de EBA een rapport opstellen
ten behoeve van de Europese Commissie over de geharmoniseerde toepassing van de MREL binnen de EU. Naar
verwachting zal de EBA in dit rapport ook ingaan op de verhouding tussen de TLAC en de MREL. De Commissie zal
op basis van het EBA rapport, indien passend, komen met
voorstellen waarbij ook rekening gehouden zal worden met
452

453

Hierbij zitten ook uitgebreide eisen aan de ‘locatie’ van de
TLAC, en hoe TLAC tussen entiteiten binnen de dezelfde
groep moet worden doorgegeven. De reden hiervoor is dat de
voorschriften rondom de TLAC zijn toegesneden op grote,
complexe banken terwijl een MREL moet kunnen worden
vastgesteld voor zowel grote als kleine banken.
Daarnaast verschilt het juridisch karakter van deze twee voorschriften: MREL is een dwingende eis die zijn grondslag vindt
in de BRRD, terwijl de TLAC vooralsnog ‘slechts’ een internationale standaard is. Dat betekent dat de TLAC-eis nog zal
moeten worden vastgelegd in (Europese) regelgeving, voordat
deze dwingend kan worden opgelegd.
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“internationale ontwikkelingen”. Een van deze internationale
ontwikkelingen zal in elk geval de definitieve vaststelling van
de TLAC standaard zijn, wat naar verwachting voor het einde van november 2015 zal gebeuren.
De MREL en TLAC eisen hebben effecten op de financiering van banken, maar deze zijn niet eenduidig. Enerzijds
wordt verwacht dat banken meer kapitaalinstrumenten en
achtergestelde schuldinstrumenten zullen moeten uitgeven.
Dat kan een opwaarts effect hebben op de financieringskosten van banken. Aan de andere kant worden banken veiliger
doordat zij meer eigen vermogen en achtergestelde schuld
moeten aanhouden. Dat kan een neerwaarts effect hebben
op de financieringskosten van banken. Doordat deze twee
effecten tegengesteld zijn, is het onduidelijk wat de precieze
impact op de financieringskosten zal zijn. De Europese
Commissie komt in de impact assessment bij het richtlijnvoorstel tot een vergelijkbare conclusie. Eerder is toegezegd
de Kamer op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de
TLAC Quantitative Impact Study (QIS).454
De leden van de fracties van de VVD en de PvdA vragen
naar de besmettingsrisico’s van investeringen van banken in
elkaars kapitaalinstrumenten en schuldpapier en hoe dit
probleem kan worden tegengegaan. De leden van de fractie
van de PvdA daarbij hoe wordt voorkomen dat banken een
incentive hebben om in elkaars kapitaalinstrumenten en
schuldpapier te investeren.
Banken hebben de afgelopen jaren meer kapitaalinstrumenten en achtergestelde schuldinstrumenten uitgegeven en
zullen dat de komende jaren waarschijnlijk ook blijven doen
om te voldoen aan het Europese kapitaaleisenraamwerk en
de eisen voor voldoende aanwezig bail-inbaar vermogen
(MREL en TLAC). Deze instrumenten zijn verliesabsorberend, en dienen voor het opvangen van verliezen en/of het
herkapitaliseren van de instelling. De leden merken terecht
op dat een probleem daarbij zou kunnen ontstaan indien
banken veel van elkaars verliesabsorberende instrumenten
bezitten. De problemen die ontstaan bij een bepaalde bank
kunnen zich dan snel verspreiden naar andere banken, die
in het bezit zijn van de kapitaal- en/of achtergestelde
schuldinstrumenten van die ene bank in problemen. Immers, de verliezen van de ene bank worden doorgegeven
middels de kapitaalinstrumenten en/of achtergestelde
schuldinstrumenten aan de andere banken. Het Europese
kapitaaleisenraamwerk legt investeringen van een bank in
andere banken nu al voor een belangrijk deel aan banden
doordat banken, gegeven bepaalde voorwaarden en uitzonderingen, investeringen in elkaars kapitaalinstrumenten geheel of gedeeltelijk van hun kapitaal moeten aftrekken.
Daarbij moeten posities welke bedoeld zijn om kapitaalratio’s kunstmatig te verhogen volledig worden afgetrokken
van het eigen vermogen. Daarnaast stelt het TLAC-voorstel,
zoals dat geconsulteerd is door de FSB, dat een mondiale
systeemrelevante bank (G-SIBs) haar blootstellingen aan de
TLAC-instrumenten van andere banken moet aftrekken. Het
FSB-consultatiedocument stelt daarbij dat het Bazels Comité deze richtlijn verder zal uitwerken waarbij deze regels
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Algemeen Overleg kredietverlening d.d. 5 februari 2015, Kamerstuk 33.013, nr. 97.
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voor cross-holdings ook zouden moeten gelden voor alle
overige banken (niet-G-SIBS).
Kamerstuk 34.208, nr. 11
Minister Dijsselbloem: Dan kom ik op MREL en TLAC. Ik
begin met een enkele opmerking vooraf. Sommige leden
hebben gezegd dat er nog veel onduidelijk is op dit punt. Ja,
dat is waar, maar we zijn wel heel ver. Voor TLAC ligt er nu
echt een voorstel van het Financial Stability Board. Zoals de
leden weten, is dat het internationale orgaan dat probeert internationaal onder de G20-vlag tot afspraken te komen. Als
er overeenstemming is, moeten we het vervolgens implementeren in Europese wetgeving. Daarvoor ligt er nu een
voorstel. We zitten nu in de consultatiefase. We hopen daar
voor het einde van het jaar helderheid over te krijgen. Het
richt zich op global systemically important institutions, dus
internationaal, wereldwijd, voor de financiële stabiliteit relevante banken. In Nederland zou dat alleen ING betreffen,
gegeven de omvang. Dat gaat ver. Ik zeg het even uit mijn
hoofd: 16% tot 20% risicogewogen en 6% ongewogen. Ik
dacht dat we de Kamer al geïnformeerd hadden over de
precieze inhoud en opbouw van het voorstel dat in consultatie is gegaan. Als het goed is, is de Kamer daarover geïnformeerd. Ik zie dat als grote winst.
Enkele woordvoerders, onder wie de heer Nijboer, vroegen
of dat niet ook voor kleinere banken moet gelden. Voor kleinere, onder Europees toezicht staande, banken geldt de
MREL. De MREL is niet vrijwillig, maar wel op maat. De toezichthouder gaat voor de middelgrote categorie; zo noem ik
het maar even. De grote instellingen krijgen straks een
TLAC-verplichting en de middelgrote gaan dus onder de
MREL vallen. Ze beogen overigens hetzelfde: als je een
bank binnenloopt om de zaak op te lossen, dan moet er ook
iets te «bail-innen» vallen. Er moeten dus voldoende kapitaalsinstrumenten en vermogensbestanddelen zijn die in de
bail-in betrokken kunnen worden. De MREL zal per onderneming worden vastgesteld. Dat is zo afgesproken in de
BRRD-onderhandelingen. Ik denk dat dit een acceptabele
uitkomst is. Op een later moment zullen we moeten evalueren hoe het is geïmplementeerd bij de banken. We krijgen
deze discussie overigens terug zodra het TLAC-voorstel in
Europees verband wordt geïmplementeerd. Dan komt er
Europese wetgeving om dit in Europa vast te leggen. Dan
zullen we ook terugkomen op de MREL.
[…] Ik heb nog enkele niet onbelangrijke opmerkingen over
TLAC en MREL, onder andere over de bevoegdheid van de
resolutieautoriteit. De resolutieautoriteit is hierin leidend, niet
de toezichthouder. De resolutieautoriteit spreekt zich uit op
basis van het resolutieplan van de onderneming. Zij kijkt
naar de structuur van de onderneming, maar uiteraard ook
naar de balans. Ze vraagt zich af of er wel voldoende aanwezig is om aan de minimale hoeveelheid bail-in te komen,
als de onderneming gered moet worden. Dat is een discretionaire bevoegdheid van de afwikkelautoriteit. Die kan in
voorkomende gevallen overigens nog strenger zijn dan
TLAC, afhankelijk van de risico's en de balansopbouw van
de onderneming.
De heer Koolmees vroeg ook of senior obligaties onbeperkt
mogen meetellen in MREL, althans zo begreep ik zijn vraag.
Het antwoord hierop is «ja».
De heer Koolmees (D66): Dat was niet mijn vraag.
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Minister Dijsselbloem: Dat was wel uw vraag, maar u bedoelde meer.
De heer Koolmees (D66): De kern van mijn inbreng was dat
TLAC op verschillende punten verdergaat dan MREL. Dat
zei de Minister net ook al in zijn bredere beschouwing over
de manier waarop TLAC zich verhoudt tot MREL. Die ging
over senior obligaties, maar ook over het investeren in elkaars verlies op het absorberend vermogen. De kernvraag
was of de Minister vindt dat dit uiteindelijk gelijkgetrokken
moet worden. Hoe kijkt hij daar tegenaan? De Minister heeft
geschetst dat er een verschil is tussen TLAC en MREL. Dat
is zo. Dat wisten wij. Dat klopt dus. Maar hoe kijkt hij aan
tegen de specifiekere onderdelen, zoals senior obligaties en
investeren in elkaars verlies op het absorberend vermogen?
Kan de Minister daarop ingaan?
Minister Dijsselbloem: Ik maak hier twee opmerkingen over.
In de eerste plaats gaat het basiscomité ook naar dit soort
aspecten kijken. Als TLAC eenmaal is «uitgetrild» – om dat
woord maar eens te gebruiken – en duidelijk is hoe die er
komt uit te zien voor de allergrootste banken, wat zou dat
dan betekenen voor de kwaliteit, de samenstelling et cetera
van MREL? Daarom zei ik net ook: zodra de wetgeving over
de Europese implementatie van TLAC aan de orde is, komt
er ongetwijfeld ook weer een discussie over wat dit betekent
voor MREL. Want hoe zit die dan in elkaar? Ik denk dat dat
een belangrijk deel van het antwoord is.
In de tweede plaats zijn wij binnen de bankenunie nog lang
niet klaar. Wij zijn ooit begonnen met het ideaal van een
single rulebook, waarin alles gelijkgetrokken zou zijn. Wij
hebben veel opgetrokken en zaken deels gelijkgetrokken.
Een recente analyse van de ECB liet echter zien dat er nog
veel nationale discreties en discretionaire bevoegdheden
van toezichthouders in zitten. Soms staat de wetgeving gewoon nog in de weg van het echt versterken van de bankbalansen. Ik noem een voorbeeld: de deferred tax credits, dus
hoeveel je in de toekomst nog kunt aftrekken van je winsten,
zijn in een aantal landen nog een toegestaan kapitaalinstrument. Daar mag je gewoon op de bankbalans zetten dat
je nog zo veel ruimte hebt om in de toekomst verliezen af te
trekken et cetera. Nog even los van de vraag of er wel een
overheid is waarbij je iets kunt aftrekken – dat zou in Griekenland nogal een probleem kunnen zijn – is dit natuurlijk
geen solide manier om je bankbalans te versterken. In de
komende jaren zetten wij dus verdergaande stappen in de
bankenunie. Mijn insteek is inderdaad om daarbij risico's
verder delen. Dat gaat de komende acht jaar gebeuren in
een geleidelijk proces. Ik vind echter ook dat wij in die periode allerlei resterende risico's die in de bankbalans verstopt
zitten, bijvoorbeeld vanwege nationale verschillen, eruit
moeten gaan halen. MREL is een manier om dat te doen.
Bij de vormgeving van MREL kan de resolutieautoriteit immers ook zeggen: die bankbalans is heel interessant, maar
ik zie daar deferred tax credits staan en ik weet niet wanneer u die kunt verzilveren; daar zitten veel risico's aan en
dus ga ik een strengere MREL-eis aan u stellen. Dat is ook
wel de logica. MREL werkt veel meer op basis van wat er
echt wordt aangetroffen op de bankbalans. Daar worden
dan kapitaalseisen aan gekoppeld. Die logica is er wel,
maar wij moeten echt volgen of dit in de praktijk ook voldoende gebeurt. De trade-off tussen enerzijds meer risico's
delen en anderzijds alle resterende risico's verder uit het
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systeem duwen, moeten wij in het hele traject scherp in de
gaten houden.
Kamerstuk 34.208, nr. E
Op 3 november 2015 heeft in uw Kamer het plenaire debat
plaatsgevonden over het voorstel van wet Implementatiewet
Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken (EK
34.208). In dat debat kwam, naar aanleiding van een vraag
van de heer Postema, de mogelijkheid van bail-in van vorderingen van de belastingdienst aan de orde. Ingevolge artikel 26, derde lid, onderdeel g, subonderdeel iii, van de
Verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme455
en artikel 44, tweede lid, onderdeel g, subonderdeel iii, van
de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen mogen vorderingen van de belastingdienst, mits volgens het nationale recht preferent, niet aan
bail-in worden onderworpen.456 In Nederland geldt dat vorderingen van de belastingdienst ten aanzien van rijksbelastingen ingevolge artikel 21 van de Invorderingswet 1990 bevoorrecht zijn. Bail-in van vorderingen van de belastingdienst is daarom niet mogelijk.
Kamerstuk 34.208, nr. 3
3b. de vroegtijdige interventiefase
Het tweede deel van de richtlijn bevat maatregelen ten aanzien van het bestuur van een instelling om het tij te keren op
het moment dat de situatie verslechtert van een op zichzelf
zonder problemen lopende onderneming.
De fase van vroegtijdige interventie bevindt zich logischerwijs nog vóór de afwikkelingsfase en daarom zijn er op dit
gebied in de verordening – waar het gaat om (voorbereiding) van afwikkeling – geen materiële normen opgenomen;
deze staan in de richtlijn. Wel is in de verordening een aantal bepalingen opgenomen waaruit volgt dat de Afwikkelingsraad in kennis moet worden gesteld van door de toezichthouder genomen vroegtijdige interventiemaatregelen.
Vanaf het moment dat hij in kennis is gesteld kan de Afwikkelingsraad vervolgens de mogelijke afwikkeling van de betrokken instelling of groep voorbereiden.
Vroegtijdige interventiemaatregelen
Tot behoud van de financiële stabiliteit is het belangrijk dat
de toezichthouder de verslechtering van de financiële en
economische situatie van een instelling kan oplossen voor455
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Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees parlement
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L225).
Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees
parlement en de Raad (PbEU 2014, L173).
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dat de instelling het punt bereikt waarop de afwikkelingsautoriteit geen andere mogelijkheid meer heeft dan deze instelling af te wikkelen of failliet te laten gaan. Daarom moet
de toezichthouder de bevoegdheid hebben om vroegtijdig in
te grijpen. Daarbij kan het bestuur kiezen uit de maatregelen
die door de instelling zelf in het herstelplan zijn opgenomen,
of een andere maatregel nemen indien dat opportuun wordt
geacht. Uitgangspunt is dat het bestuur van de instelling dit
bepaalt, zoals het ook de rest van het dagelijks beleid bepaalt. Indien het bestuur van de instelling zijn verantwoordelijkheid echter niet neemt, of de maatregelen van het bestuur niet in voldoende mate de situatie kunnen herstellen,
kan de toezichthouder in het kader van zijn reguliere toezicht de instelling verplichten om (aanvullende) maatregelen
te nemen.
Deze (aanvullende) vroegtijdige interventiemaatregelen zijn
in de richtlijn opgenomen, waarin wordt bepaald dat de toezichthouder onder meer de volgende maatregelen ter beschikking heeft:457
• van het leidinggevend orgaan van de instelling vereisen
de situatie te onderzoeken, maatregelen aan te geven
om de eventueel vastgestelde problemen weg te nemen
en een actieprogramma voor het oplossen van deze
problemen en een tijdschema voor de tenuitvoerlegging
van het actieprogramma op te stellen;
• van het leidinggevend orgaan van de instelling vereisen
een algemene vergadering van de instelling bijeen te
roepen, of, indien het leidinggevend
• orgaan niet aan die eis voldoet, zelf rechtstreeks een algemene vergadering bijeen te roepen, en in beide gevallen de agenda vast te stellen en te verlangen dat bepaalde besluiten ter aanneming aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
• vereisen dat een of meer leden van het leidinggevend
orgaan of van het hogere management van hun functie
worden ontheven of worden vervangen;
• van het leidinggevend orgaan van de instelling vereisen
een plan op te stellen voor het voeren van onderhandelingen met enkele of alle schuldeisers over de herstructurering van de schulden, in voorkomend geval overeenkomstig het herstelplan.
Tijdelijk bewindvoerder
Als geen van de maatregelen in de vroegtijdige interventiefase hebben gewerkt en er nog geen reden is om tot afwikkeling over te gaan, geeft de richtlijn aan de toezichthouder
de mogelijkheid om een tijdelijk bewindvoerder aan te stellen bij de instelling. Dit is deels vergelijkbaar met de figuur
van de stille curator, die op grond van artikel 1:76 van de
Wet op het financieel toezicht (Wft) bij een financiële onderneming kan worden aangesteld. De taak van de tijdelijk bewindvoerder bestaat eruit alle aan hem verleende bevoegdheden uit te oefenen om het herstel van de financiële positie
van de instelling te bevorderen. De rol van de tijdelijk bewindvoerder wordt verder per casus bepaald door de toezichthouder. Afhankelijk van de invulling van de taakomschrijving van de bewindvoerder door de toezichthouder,
kan de bewindvoerder goedkeuringsrechten hebben ten
457
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aanzien van besluiten van het bestuur van de instelling,
plaatsnemen in het bestuur of in de plaats komen van het
bestuur.
3c. de afwikkelingsfase
In het derde deel van de richtlijn en de verordening wordt
ingegaan op de besluitvorming en het instrumentarium voor
de ordentelijke afwikkeling van een bank (of beleggingsonderneming) indien deze zonder interventie failliet zou gaan.
Als een instelling faalt of waarschijnlijk zal falen, moet de
afwikkelingsautoriteit kunnen beschikken over een minimale
set geharmoniseerde afwikkelingsinstrumenten en bevoegdheden. Het gebruik daarvan moet gebonden zijn
aan gemeenschappelijke voorwaarden, doelstellingen en
algemene beginselen. Omdat veel bepalingen uit de verordening identiek zijn aan die uit de richtlijn wordt voor die bepalingen uitgegaan van de verordening. Daar waar het anders is, zal dat worden aangegeven.
Afwikkelingsvoorwaarden
In de verordening is bepaald dat tot afwikkeling van een instelling wordt overgegaan als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. de instelling faalt of zal waarschijnlijk falen;
2. er is geen redelijk vooruitzicht dat een private oplossing
of de inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de
situatie ten goede zal keren; en
3. de afwikkeling van de instelling is noodzakelijk in het algemeen belang.
Ten eerste is dus vereist dat de instelling “faalt of waarschijnlijk zal falen” en dus (mogelijk) failliet zou gaan als er
niet wordt ingegrepen. Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt een instelling geacht te falen of waarschijnlijk
te zullen falen onder één van de volgende omstandigheden:
• De instelling voldoet niet meer aan de voorwaarden
waaronder zij een vergunning heeft verkregen of voldoet
daar binnen afzienbare tijd niet meer aan;
• de activa van de instelling zijn geringer of binnen afzienbare tijd geringer dan de passiva;
• de instelling is niet in staat of binnen afzienbare tijd niet
meer in staat haar schulden te betalen;
• de instelling heeft voor haar voortbestaan (bepaalde
vormen van) staatssteun nodig.
Het tweede aspect van het afwikkelingscriterium is dat er
geen redelijk vooruitzicht is dat een private oplossing of de
inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de situatie
ten goede zal doen keren. Een voorbeeld van een private
oplossing is een zodanige kapitaalverhoging door de bestaande aandeelhouders of door een derde dat de levensvatbaarheid van de instelling volledig wordt hersteld. Voorbeelden van de inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium zijn de inzet van de hiervoor genoemde vroegtijdige interventiemaatregelen of de toepassing van AFOMKI.
Ten derde moet afwikkeling van de instelling noodzakelijk
zijn met het oog op het algemeen belang. Daarbij wordt getoetst of het ingrijpen noodzakelijk en proportioneel is en of
een normale insolventieprocedure niet tot dezelfde resultaten zou leiden.
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Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de PvdA vragen om nader toe
te lichten wat de voorwaarde “de afwikkeling van de instelling is noodzakelijk in het algemeen belang” inhoudt. Daarnaast vragen deze leden in hoeverre er situaties denkbaar
zijn waarin wordt besloten om een in problemen verkerende
niet-significante bank af te wikkelen.
Bij de voorwaarde dat de afwikkeling van de instelling in het
algemeen belang is, wordt getoetst of het ingrijpen bij de instelling noodzakelijk en proportioneel is om een van de afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Enkele doelstellingen van afwikkeling zijn de continuïteit van kritieke functies garanderen, significante nadelige gevolgen voor het financiële stelsel vermijden door bijvoorbeeld besmettingsgevaar en het beschermen van deposanten. Daarnaast wordt
bij de voorwaarde “in het algemeen belang” ook getoetst of
een normale insolventieprocedure niet tot dezelfde resultaten zou leiden. Deze criteria gelden net zo goed voor een in
problemen verkerende niet-significante bank als voor een
significante bank. Dus het is denkbaar dat bijvoorbeeld – om
deposanten te beschermen – een niet-significante bank
wordt afgewikkeld in plaats van een faillissementsprocedure
te starten.
Kamerstuk 34.208 nr. 3
Afwikkelingsdoelstellingen
Als besloten is tot afwikkeling, moet de afwikkelingsautoriteit
bij de toepassing van de afwikkelingsinstrumenten en de
uitoefening van de afwikkelingsbevoegdheden rekening
houden met de volgende afwikkelingsdoelstellingen.
De afwikkeling dient te zorgen voor de continuïteit van kritieke functies. Dit zijn activiteiten en diensten die essentieel
zijn voor het functioneren van de reële economie of die, indien zij zouden worden stopgezet, waarschijnlijk zouden leiden tot een verstoring van de financiële stabiliteit. Een dergelijke verstoring van de financiële stabiliteit zou bijvoorbeeld kunnen optreden vanwege de verwevenheid, omvang
of complexiteit van de instelling of de onvervangbaarheid
van de dienstverlening. In het verlengde hiervan wordt met
afwikkeling beoogd significante nadelige effecten voor het
financiële stelsel te vermijden en daarmee besmetting te
voorkomen, alsmede de normale marktdiscipline te laten
doorgaan. Een derde doel van afwikkeling dat de verordening noemt, is het minimaliseren van steun aan financiële
instellingen van overheidswege. Tot slot noemt de verordening ook de bescherming van depositohouders en het beschermen van gelden van cliënten als een doeleinde van
afwikkeling.
Afwikkelingsbeginselen
Naast de eerder genoemde gemeenschappelijke voorwaarden en doelstellingen van afwikkeling dient de afwikkelingsautoriteit bij het toepassen van afwikkelingsinstrumenten en
het uitoefenen van afwikkelingsbevoegdheden alle passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de afwikkelingsmaatregel wordt genomen overeenkomstig de volgende afwikkelingsbeginselen:
• de aandeelhouders en houders van andere kernkapitaalinstrumenten van de instelling in afwikkeling dragen
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de eerste verliezen;
• crediteuren van de instelling in afwikkeling dragen verliezen na de aandeelhouders en houders van andere
kernkapitaalinstrumenten;
• het leidinggevend orgaan en het hogere management
van de instelling in afwikkeling worden vervangen;
• het leidinggevend orgaan en het hogere management
van de instelling in afwikkeling verlenen alle steun die
voor het verwezenlijken van de afwikkelingsdoelstellingen nodig is;
• natuurlijke personen en rechtspersonen worden, met inachtneming van het nationale recht, op grond van het
burgerlijk of strafrecht aansprakelijk gesteld voor het falen van de instelling in afwikkeling;
• tenzij in deze verordening anders is bepaald, worden
crediteuren uit dezelfde categorie op gelijkwaardige wijze behandeld;
• geen enkele crediteur lijdt grotere verliezen dan hij zou
hebben geleden indien een entiteit volgens een normale
insolventieprocedure zou zijn geliquideerd;
• gegarandeerde deposito's zijn volledig beschermd;
• afwikkelingsmaatregelen worden genomen met inachtneming van de in deze verordening vastgestelde waarborgen.
Afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten (AFOMKI)
Voordat de afwikkelingsautoriteit overgaat tot de afwikkeling
van een instelling en daarvoor haar afwikkelingsbevoegdheden –en instrumenten aanwendt, zal zij eerst moeten bezien of het kapitaaltekort verholpen kan worden door middel
van het afschrijven of omzetten van de kapitaalinstrumenten
van de probleeminstelling. Dit instrument, genaamd “afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten” (AFOMKI),
is strikt genomen geen afwikkelingsinstrument maar bevindt
zich wel in de gereedschapskist van de afwikkelingsautoriteit.
Bij de toepassing van het instrument van AFOMKI moet een
onderscheid
worden gemaakt tussen de situatie dat voldaan is aan de
afwikkelingsvoorwaarden, zoals bovenstaand reeds genoemd, en de situatie dat niet aan de afwikkelingsvoorwaarden is voldaan.
Als voldaan is aan alle afwikkelingsvoorwaarden dan zal de
instelling in afwikkeling gaan en dan zal, voordat een afwikkelingsinstrument wordt ingezet, eerst het instrument van
AFOMKI moeten worden toegepast.
In de situatie dan niet is voldaan aan de afwikkelingsvoorwaarden dient voor de toepassing van het instrument van
AFOMKI een onderscheid gemaakt te worden tussen het
geval dat een instelling na de toepassing van het instrument
van AFOMKI weer levensvatbaar is en het geval dat de instelling ondanks de toepassing van het instrument van
AFOMKI geen overlevingskansen meer heeft. Op grond van
de richtlijn is de afwikkelingsautoriteit verplicht onverwijld
over te gaan tot het toepassen van het instrument van
AFOMKI bij een instelling die niet langer levensvatbaar is,
maar dat wel weer wordt als dit instrument wordt toegepast.
Instellingen worden in dit kader niet langer levensvatbaar
geacht als de instelling faalt of zal waarschijnlijk falen en
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geen redelijk vooruitzicht bestaat dat een private oplossing
of de inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de situatie ten goede zal doen keren. Dit zijn twee van de drie
voorwaarden om tot afwikkeling over te gaan. Enkel het aspect dat de afwikkeling noodzakelijk moet zijn in het algemeen belang ontbreekt bij AFOMKI. Dit laatste brengt met
zich dat op het moment dat de toezichthouder van oordeel
is dat het toepassen van het instrument van AFOMKI niet
leidt tot herstel van de instelling, dit instrument dan ook niet
zal worden toegepast, deze instelling niet in afwikkeling zal
gaan en de instelling derhalve volgens gewone nationale insolventieprocedures zal worden geliquideerd. Als de toezichthouder wel van oordeel is dat AFOMKI volstaat om de
instelling weer op de been te krijgen, stelt zij onmiddellijk de
afwikkelingsautoriteit daarvan in kennis en is vervolgens
geen verdere afwikkeling met bijbehorende herstructurering
nodig.
Volgorde bij toepassing AFOMKI
Bij de toepassing van het instrument van AFOMKI dient de
afwikkelingsautoriteit de volgende volgorde te hanteren:
a) tier 1-kernkapitaalinstrumenten458 worden eerst verlaagd
in verhouding tot de verliezen en tot de volledige omvang ervan;
b) de hoofdsom van de aanvullende tier 1-instrumenten459
wordt afgeschreven of omgezet in tier 1kernkapitaalinstrumenten, dan wel beide;
c) de hoofdsom van de tier 2-instrumenten460 wordt afgeschreven of omgezet in tier 1-kernkapitaalinstrumenten,
dan wel beide.
In de tabel bij bijlage I bij deze memorie van toelichting
wordt uiteengezet wat de eigenschappen zijn van de diverse
kapitaalinstrumenten en wordt ook een aantal voorbeelden
daarvan gegeven.
Afwikkelingsinstrumenten
Als de afwikkelingsautoriteit voorziet dat het instrument van
AFOMKI niet voldoende zal opleveren om alle verliezen in
de probleeminstelling te dragen, moet de autoriteit verder
gaan met het neerleggen van verliezen bij de crediteuren.
De autoriteit kan dat doen door middel van toepassing van
een of een combinatie van de volgende vier afwikkelingsinstrumenten:
1. het instrument van overgang van de onderneming;
2. het instrument van de overbruggingsinstelling;
3. het instrument van afsplitsing van activa en passiva;
4. het instrument van bail-in.

458

459
460

kapitaalinstrumenten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 28, leden 1 tot en met 4, artikel 29, leden 1 tot en met 5,
of artikel 31, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Op
grond van artikel 26 van Verordening (EU) nr. 575/2013 publiceert EBA regelmatig een lijst met kapitaalinstrumenten die in
de lidstaten als tier 1-kernkapitaalinstrumenten zijn aangemerkt.
Kapitaalinstrumenten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 52(1) van Verordening (EU) nr. 575/2013.
Kapitaalinstrumenten of achtergestelde schuldinstrumenten
die voldoen aan de voorwaarden van artikel 63 van Verordening (EU) nr. 575/2013.
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Deze instrumenten worden hieronder toegelicht.
Ad 1. het instrument van overgang van de onderneming461
Met dit instrument kan de afwikkelingsautoriteit twee soorten
overgang bewerkstelligen. In de eerste plaats kan de afwikkelingsautoriteit besluiten tot overgang van de door de entiteit in afwikkeling uitgegeven aandelen (daaronder ook begrepen andere eigendomsinstrumenten). In de tweede
plaats kan de afwikkelingsautoriteit besluiten tot overgang
van de activa en passiva van de onderneming. Voor zover
de in de richtlijn gebruikte term “verkoop van de onderneming” zou suggereren dat slechts de onderneming in haar
geheel kan overgaan, wordt opgemerkt dat dit instrument
ook omvat de situatie waarin niet de onderneming zelf overgaat, maar haar vermogensbestanddelen, en zelfs de situatie waarin slechts een deel van die vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld deposito’s, overgaan. Ingeval het instrument van overgang van de onderneming wordt toegepast,
gaan de aandelen of vermogensbestanddelen over naar
een andere private partij, die daarvoor een prijs betaalt.
Ad 2. het instrument van de overbruggingsinstelling
Ook bij het instrument van de overbruggingsinstelling kunnen aandelen of vermogensbestanddelen overgaan. Dit instrument verschilt van het instrument van de overgang van
de onderneming doordat de aandelen of vermogensbestanddelen niet naar een andere private partij overgaan
maar naar een overbruggingsinstelling. Een overbruggingsinstelling is opgericht om tijdelijk het eigendom van activa en
passiva, deposito’s of aandelen te houden teneinde de kritieke functies van de entiteit in afwikkeling in stand te houden.
Ad 3. het instrument van afsplitsing van activa
Bij de toepassing van het instrument van afsplitsing van activa besluit de afwikkelingsautoriteit tot overgang van vermogensbestanddelen naar een entiteit voor activa- en passivabeheer, in de richtlijn “vehikel voor activabeheer”. Anders dan de term suggereert, kunnen bij dit instrument ook
passiva overgaan. Door de entiteit in afwikkeling uitgegeven
aandelen kunnen met dit instrument niet overgaan. Dit instrument wordt gebruikt om een bad bank af te splitsen, die
wordt afgewikkeld, zodat de gezonde onderdelen kunnen
worden voortgezet. Dit instrument mag alleen in combinatie
met andere afwikkelingsinstrumenten worden gebruikt teneinde een onterecht concurrentievoordeel voor de falende
entiteit te vermijden.
In paragraaf 4 zal worden ingegaan op de vraag hoe deze
instrumenten zich verhouden tot de huidige interventiewet.
Ad 4. het instrument van bail-in
461

In de richtlijn wordt de term “verkoop van de onderneming”
gebruikt. Bij de omzetting in Nederlands recht is ervoor gekozen het woord “verkoop” te vervangen door “overgang”. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Ook bij de instrumenten van de overbruggingsinstelling en afsplitsing van activa en passiva spreekt de richtlijn van “overgang”, terwijl daar
in wezen sprake is van hetzelfde. Hierna zal de term “verkoop
van de onderneming” slechts worden gebruikt in het kader van
de richtlijn.
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Een van de doelstellingen uit de richtlijn en de verordening
is de kosten van de afwikkeling van een falende instelling
voor de belastingbetaler zoveel mogelijk beperken. De afwikkelingsautoriteit dient ervoor te zorgen dat systeemrelevante instellingen kunnen worden afgewikkeld zonder dat
daardoor de financiële stabiliteit in gevaar wordt gebracht.
Het instrument van bail-in bereikt die doelstelling door ervoor te zorgen dat de aandeelhouders, houders van andere
kernkapitaalinstrumenten en schuldeisers van de falende
instelling passende verliezen lijden en een passend deel
van de uit het afwikkelingsproces voortvloeiende kosten
dragen, net zoals zij bij faillissement van de instelling zouden doen. Bail-in zorgt daarnaast ervoor dat de redding van
binnenuit wordt verricht door de kapitaalverschaffers van de
bank zelf, zonder dat daarbij staatssteun (steun van buitenaf, “bail-out”) komt kijken.
Het instrument van bail-in zal daarnaast aandeelhouders,
houders van andere kernkapitaalinstrumenten en schuldeisers van instellingen een sterkere stimulans geven om in
normale omstandigheden de gezondheid van die instellingen nauwgezet te volgen.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen wat met “passend” wordt bedoeld in de zin dat bail-in ervoor moet zorgen
dat aandeelhouders, houders van andere kernkapitaalinstrumenten passende verliezen lijden en een passend deel
van de kosten dragen.
Een van de doelstellingen uit de richtlijn en de verordening
is om de kosten van de afwikkeling van een falende instelling voor de belastingbetaler zoveel mogelijk te beperken.
Het instrument van bail-in bereikt die doelstelling door ervoor te zorgen dat de aandeelhouders, houders van andere
kernkapitaalinstrumenten en schuldeisers van de falende
instelling passende verliezen lijden en een passend deel
van de uit het afwikkelingsproces voortvloeiende kosten
dragen, net zoals zij bij faillissement van de instelling zouden doen. Met een passend deel wordt daarbij een proportioneel deel bedoeld, in de zin dat het verlies van aandeelhouders en schuldeisers in verhouding moet staan met het
risico dat zij genomen hebben. Daarbij mogen zij niet slechter af zijn dan wanneer de instelling in een reguliere faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd.
De leden van de fractie van de PVV vragen naar alle situaties waarin mogelijk sprake is van een bail-out.
De richtlijn en de verordening hebben tot doel de kans zo
klein mogelijk te maken dat de belastingbetaler in de toekomst nog zal moeten bijspringen. Door de bail-in regels
alsmede de MREL- en TLAC-eisen zullen de verliezen bij
banken in eerste instantie door de aandeelhouders en
schuldeisers van de bank zelf gedragen worden. Bail-out op
de wijze als voorheen zal zich hierdoor niet meer voordoen.
Het valt op voorhand echter niet volledig uit te sluiten dat de
overheid nooit meer met belastinggeld zal moeten ingrijpen.
In de scenario’s waarin de mogelijkheid van het toepassen
van bail-in en de mogelijkheden van het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds (SRF) (omslaan van de kosten over de
sector door middel van ex post-bijdragen, aangaan van leningen bij derden of verkrijging van andere vormen van
steun) zijn uitgeput, zal publieke brugfinanciering nodig zijn.
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Bij het raadsakkoord over het SRM is afgesproken dat zal
worden gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese publieke achtervang voor het SRF,
waarbij in laatste instantie brugfinanciering aan het SRF
verstrekt kan worden. Daarbij is overeengekomen dat in de
overgangsperiode brugfinanciering zal worden verstrekt
vanuit nationale middelen, die zullen worden terugbetaald
door middel van heffingen op banken, of vanuit het ESM in
lijn met de afgesproken procedures.
Kamerstuk 34.208, nr. 3
Toepassingsbereik bail-in
De gehele hiërarchie van aandeelhouders en crediteuren is
in beginsel beschikbaar voor bail-in, voor zover nodig om de
verliezen in de instelling op te vangen en de instelling (na
herstructurering) te laten voortbestaan. Een beperkt aantal
specifieke schulden van de instelling is uitgezonderd van
bail-in. Dit betreffen:
a) gegarandeerde deposito's;
b) door zekerheid gedekte passiva, met inbegrip van gedekte obligaties en passiva in de vorm van financiële instrumenten voor hedgingdoeleinden die integraal deel
uitmaken van de pool van onderliggende activa en volgens nationaal recht op gelijke wijze als gedekte obligaties gedekt zijn;
c) elke verplichting die ontstaat doordat een instelling of
entiteit als bedoeld in artikel 2 van de verordening activa
of geld van cliënten aanhoudt, met inbegrip van activa
die of geld dat aangehouden wordt namens icbe's als
omschreven in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG
of abi's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt a), van
Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de
Raad (1), op voorwaarde dat de cliënten in kwestie bescherming genieten uit hoofde van de toepasselijke insolventiewetgeving;
d) elke verplichting die ontstaat doordat er een vertrouwensrelatie tussen de in artikel 2 bedoelde entiteit (als
vertrouwenspersoon) en een andere persoon (als begunstigde) bestaat, op voorwaarde dat de begunstigde
in kwestie bescherming geniet uit hoofde van het toepasselijke insolventierecht of burgerlijk recht;
e) verplichtingen jegens instellingen, met uitzondering van
entiteiten die tot dezelfde groep behoren, met een oorspronkelijke looptijd van minder dan zeven dagen;
f) verplichtingen met een resterende looptijd van minder
dan zeven dagen jegens systemen of exploitanten van
systemen die zijn aangewezen overeenkomstig Richtlijn
98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad (2)
of hun deelnemers die uit de deelname aan een dergelijk systeem voortvloeien; of
g) verplichtingen jegens:
i. werknemers, met betrekking tot hun loon, pensioenuitkeringen of andere vaste vergoedingen, met uitzondering van de niet bij collectieve arbeidsovereenkomst geregelde variabele component van de
beloning;
ii. commerciële of handelscrediteuren, welke voortvloeien uit de levering van goederen of diensten aan
de instelling of entiteit, bedoeld in artikel 2, die van
kritiek belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten ervan, zoals IT- diensten, nutsvoorzieningen en
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de huur, de exploitatie en het onderhoud van bedrijfsruimten;
iii. belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstanties
mits het, volgens het toepasselijke recht, preferente
verplichtingen betreft; of iv. depositogarantiestelsels
welke voortvloeien uit bijdragen die verschuldigd zijn
uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU.
Discretionaire ruimte afwikkelingsautoriteit
Naast deze standaard van bail-in uitgezonderde passiva
moeten de afwikkelingsautoriteiten bepaalde passiva geheel
of gedeeltelijk kunnen uitsluiten in een aantal situaties. Het
betreft hier uitzonderlijke situaties die zijn omschreven in de
verordening en nader zijn omschreven in een gedelegeerde
handeling van de Europese Commissie. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het uitsluiten van
passiva van bail-in:
• het instrument van bail-in kan voor die passiva niet binnen een redelijke termijn worden toegepast;
• de uitsluiting is strikt noodzakelijk en evenredig aan het
doel om de continuïteit van kritieke functies en kernbedrijfsonderdelen te garanderen op een wijze die de instelling in afwikkeling in staat blijft stellen de kernactiviteiten, -diensten en -transacties voort te zetten;
• de uitsluiting is strikt noodzakelijk en evenredig aan het
doel om te voorkomen dat een wijdverbreide besmetting
ontstaat; of . de toepassing van het instrument van bailin op deze passiva zou leiden tot een waardevernietiging die voor de andere crediteuren grotere verliezen
met zich meebrengt dan bij een uitsluiting van die passiva van het instrument van bail-in.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de SP vragen naar een overzicht van essentiële diensten die zijn uitgezonderd van bailin.
Bij essentiële diensten die uitgezonderd zijn van bail-in moet
gedacht worden aan de crediteuren die goederen of diensten leveren die van kritiek belang zijn voor de dagelijkse
bedrijfsactiviteiten ervan, zoals IT-diensten, nutsvoorzieningen (zoals het energie- en waterbedrijf) en de huur, exploitatie en het onderhoud van bedrijfsruimten.
De leden van de fractie van D66 vragen of ‘wijdverbreide
besmetting’ als voorbeeld van uitsluiting van passiva van
bail-in nader is gekwantificeerd. Deze leden vragen of er,
zeker in perioden van verhoogde stress op de financiële
markten, niet altijd enig besmettingsgevaar is. Tevens vragen deze leden naar de uitzondering voor passiva waarop
bail-in niet ‘binnen een redelijke termijn’ kan worden toegepast. Daarbij vragen zij aan welke termijn dan wordt gedacht
en vragen zij of de regering voorbeelden kan geven van categorieën waarbij dit aan de orde zal zijn.
De EBA heeft een advies uitgebracht op basis waarvan de
Europese Commissie momenteel werkt aan een gedelegeerde handeling aangaande de uitsluiting van bepaalde
passiva van bail-in. Hierin zal ook nadere invulling worden
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gegeven aan de begrippen “wijdverbreide besmetting” en
“binnen een redelijke termijn”.462
Kamerstuk 34.208, nr. 11
Minister Dijsselbloem: De heer Merkies heeft gevraagd of
de bail-in wel ver genoeg gaat. Het gaat hierbij over 8%, 5%
en de hiërarchie. In een uitzonderlijke situatie zou een beroep gedaan kunnen worden op het resolutiefonds. Dat is al
uitzonderlijk omdat we allerlei maatregelen hebben genomen om de risico's op dit soort problemen en heel grote verliesposities te beperken. Denk aan het verscherpte toezicht
en de kapitaaleisen. We hebben dus heel veel maatregelen
genomen om de situatie van verlies en afwikkeling te beperken. Als de situatie zich voordoet, dan moet er, zo nodig, altijd tot minimaal 8% bail-in plaatsvinden voordat andere
middelen kunnen worden aangewend. Die andere middelen,
zijnde ook het resolutiefonds, mogen tot 5% van de verliespositie, dus 5% van de passiva, worden aangewend. Vervolgens zal er een diepere bail-in moeten plaatsvinden, tot
en met de grote depositohouders. Volgens mij is dit een logische volgorde. Het Nederlandse standpunt in de onderhandelingen was overigens dat die bail-in nog dieper had
mogen zijn voordat men zich tot het fonds kon wenden. In
die zin is het dus, zoals altijd, onderdeel van onderhandelingen. Ik denk evenwel dat dit een aanmerkelijke verbetering
is met een verplichte diepe bail-in. Die is ook aantoonbaar
diep. In het licht van de casuïstiek van de afgelopen jaren
waarin we in Europa en mondiaal een grote bankencrisis
hadden, kun je stellen dat de verliezen van het overgrote
deel van de banken met problemen met die 8% gecoverd
hadden kunnen worden. De enige uitzondering hierop vormen twee Ierse banken, maar aan die categorie komen wij
hopelijk nooit meer toe.
Er is ook nog een mogelijkheid om bepaalde activa uit te
zonderen. Dat moet natuurlijk zeer uitzonderlijk zijn en daar
moeten we ook alert op zijn. Er wordt nog een delegated act
uitgewerkt. De heer Koolmees vroeg hiernaar. Naar verwachting is die eind dit jaar klaar en dan zal ik de Kamer
daarover informeren.
De heer Merkies heeft gevraagd: wat als na de 8% bail-in
die 5% niet voldoende is? Onder opnieuw buitengewone
omstandigheden kan voor een groter bedrag dan die 5%
een beroep worden gedaan op het fonds. Hiervoor geldt wel
de aanvullende voorwaarde dat alle concurrente passiva,
met uitzondering van de voor het dgs in aanmerking komende deposito's, volledig moeten zijn afgeschreven, dus
eerst de volledige bail-in.
Wat gebeurt er met beschermingsconstructies in het geval
dat kapitaalinstrumenten worden omgezet dan wel worden
weggevaagd, «gebail-ind»? Stelt u zich het volgende voor.
Er is een bank met een stock die de aandelen juridisch in
eigendom neemt en in de vorm van een certificaat verhandelbaar maakt. Dan vindt de bail-in gewoon plaats. Je kunt
niet de hele stock vrijwaren van de bail-in, want dan heb je
geen «bail-inbaar» aandelenkapitaal meer. Het is ook denkbaar dat de papieren van de senior bond holders worden
462
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omgezet in aandelen. In de wet regelen we alleen dat in dat
geval de resolutieautoriteit – ik hoop dat ik het goed zeg – in
staat is om een nieuwe beschermingsconstructie toe te laten c.q. op te tuigen in het kader van een afwikkelplan.
Denkbaar is dan dat de houders van de senior bonds die
worden omgezet in aandelen, niet de aandelen krijgen maar
opnieuw een certificaat en dat de aandelen in een nieuwe
stock worden ondergebracht. Ik gebruik het woord «denkbaar», omdat het natuurlijk ook sterk afhangt van de specifieke situatie. Het is uiteindelijk aan de afwikkelautoriteit. Dit
is een voor de hand liggende manier om een beschermingsconstructie ook in die situatie te behouden.
De heer Merkies (SP): Dan is de vraag: is het dus ook de intentie om dat te doen? De Minister zegt: dat behoort tot de
mogelijkheden. Is het ook de intentie om een beschermingsconstructie te krijgen die vergelijkbaar is met die welke men daarvoor had?
Minister Dijsselbloem: Het uitgangspunt moet helder zijn. Ik
ben daarom blij dat de heer Merkies die vraag stelt. Dan
wordt het ook vastgelegd in het verslag van dit debat en
wordt het daarmee onderdeel van de wetsgeschiedenis.
Ons uitgangspunt is dat de resolutieautoriteit de afwikkelconstructie respecteert. Met andere woorden: zij mag niet
de BRRD-regels, de wet, overtreden en zij volgt dus de wet.
Als er een afwikkelconstructie is, moet zij goed begrijpen dat
de oplossing, de uiteindelijk geherstructureerde onderneming met een nieuwe balans, opnieuw een beschermingsconstructie heeft. Het uitgangspunt voor ons als wetgever is
dus dat de beschermingsconstructie, en het feit dat die er is,
wordt gerespecteerd en wordt gehandhaafd. De wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de omstandigheden, de
onderneming en de opbouw van de balans na de bail-in.
Ten aanzien daarvan heeft de afwikkelautoriteit enige discretionaire ruimte. Maar het is goed om ook hier uit te spreken dat dat de bedoeling is. […]
Minister Dijsselbloem: Nu kom ik op het resolutiefonds. De
heer Omtzigt heeft, niet voor de eerste keer, betoogd dat dit
fonds met 55 miljard veel te klein is. Ik ben dat niet met hem
eens om ten minste twee redenen. Omwille van de tijd zal ik
het houden op twee redenen. In de eerste plaats is het absoluut niet de bedoeling dat banken snel bij het fonds terechtkomen. Dat is een groot verschil met de manier waarop
de banken in de financiële crisis na 2008 zijn geholpen.
Voordat alle voorliggende opties, voor zover die toen bestonden, zijn ingezet, konden banken naar de overheid lopen en om kapitaalsteun vragen. Let wel, het fonds dat wij
nu optuigen, wordt ook geen overheidsfonds. Het wordt niet
gevoed met overheidsgeld; het wordt door de banken zelf
bijeengebracht met uiteindelijk het doelvermogen van 55
miljard. Dus de voorliggende bescherming, met name de
kapitaalseisen en bail-in, was in alle gevallen in de afgelopen jaren adequaat. Daarom refereerde ik aan de eerdere
casuïstiek en het feit dat alleen al die 8% bail-in altijd zal
moeten plaatsvinden voordat men bij het fonds kan komen.
Met andere woorden, ook in die casuïstiek zou men niet bij
het fonds zijn gekomen. De voorliggende beschermingsmaatregelen voor het fonds zijn dus heel sterk en hoog.
In de tweede plaats wordt het fonds bijeengebracht door
heffingen van de bankensector. Als daarop een aanslag
wordt gedaan, moeten de banken het ook weer zelf aanvullen. Het is dus geen statistische 55 miljard maar een dyna-

391

algemene delen memories van toelichting
mische 55 miljard, in die zin dat als er iets vanaf gaat, dat
ook weer moet worden aangevuld.
Nu is de testvraag natuurlijk wat er gebeurt in een systemische crisis. Ook in een systemische crisis zullen de buffers
die zijn aangelegd, de kapitaalreserves en de bail-inbare
buffers die in de banken zitten, natuurlijk gewoon beschikbaar zijn. Dan nog, stel dat men in veel gevallen toch aan
het fonds toekomt, hoe komt het fonds dan aan het geld?
Dan zal er uiteindelijk moeten worden teruggevallen op
overheden. In de eerste acht jaar, de opbouwjaren van het
fonds, zijn dat nationale overheden. Dat was het systeem
van de compartimentering, dat geleidelijk aan zou worden
opgeheven. Gedurende die overgangsperiode van acht jaar,
vormen de nationale overheden de backstop, de uiterste
mogelijkheid waar het fonds kan lenen. Het is overigens wel
een lening, want de bankensector moet die lening ex post
met heffingen aflossen. Er is nu dus een backstop. Wij hebben de politieke afspraak gemaakt dat wij gedurende die
acht jaar ook kijken naar een gezamenlijke backstop. Over
de vraag hoe die er zou moeten uitzien, verschillen de meningen zeer. Je kunt er nu nog geen voorschot op nemen.
Zeker in de fase waarin er nog zo veel nationale invloed is
op de gezondheid van banken, vind ik het belangrijk dat in
het uiterste geval dat het fonds wordt gebruikt en zelfs zal
worden uitgeput, de nationale overheden ook aan de bak
moeten. Dat voor wat betreft de vraag of het fonds groot en
sterk genoeg is.
De heer Omtzigt heeft gevraagd hoe het straks met een
grensoverschrijdende resolutie zal gaan. Dan gaat het meer
over de resolutieautoriteit als een grote bank in Europa of
daarbuiten grensoverschrijdend werkt. Als je terugkijkt naar
de bankencrisis 2008–2009, zie je hoe chaotisch en in zekere zin ook kostbaar, zeker voor de overheid zeer kostbaar,
een aantal van die grensoverschrijdende banken zijn gered.
Dan is dit echt absolute winst. Wij schrijven wettelijk voor
wie welke risico's draagt. Wij schrijven wettelijk voor welke
autoriteit met welke stemverhouding tot welke beslissing
moet komen. Ja, de politiek is eruit geschreven onder de
aanname dat er geen nationale publieke middelen worden
gebruikt voor de redding van de banken. Het gaat immers
om een fonds dat door de banken bijeen is gebracht.
Als je terugkijkt naar hoe het is gegaan met Fortis en ABN
AMRO en vooruitkijkt naar hoe het in de toekomst zal gaan,
is mijn analyse dat nu veel helderder tevoren is bepaald wie
wat beslist op welk moment, in welke samenstelling, met
welke stemverhouding en met de inzet van welke middelen
onder welke voorwaarden. Ik denk echt dat het ook in dit
opzicht winst is.
De heer Merkies heeft gevraagd hoe je de ex postbijdrage,
die maximaal drie keer de jaarlijkse bijdrage mag zijn, kunt
vaststellen als die inmiddels nul is. Als de beschikbare middelen in het fonds niet volstaan, komt er een ex postheffing,
om deze alsnog aan te vullen. Dan wordt bij banken een
bedrag in rekening gebracht van ten hoogste drie maal de
laatste ex antebijdrage. Het fonds bouwt op naar 55 miljard,
in een vast ritme, in acht jaar. De ex postheffing is maximaal
drie keer de laatste jaargang van die opbouwfase.
De heer Nijboer en de heer Omtzigt hebben een vraag gesteld over de brugfinanciering. Ik heb al gezegd dat de
vraag hoe dit zou moeten politiek buitengewoon verdeeld
ligt. Sommigen willen het ESM als kredietlijn. Anderen den-
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ken dat de externe kredietlijn van het resolutiefonds rechtstreeks naar de markt voldoende zou zijn. Sommigen willen
dat nationale overheden ook in de toekomst garant blijven
staan. Die discussie zullen wij moeten voeren. In het rapport
van de vijf presidenten was dit een van de onderwerpen
waarover is gezegd dat we zouden moeten proberen de
discussie eerder te voeren. Dat kunnen we proberen, maar
ik heb de oplossing nog niet direct in zicht.
Er is ook gesproken over de rol van het parlement, de Minister en het Europees parlement. Wat is de democratische
controle op de bankenresolutie? Ik denk dat we er heel duidelijk over moeten zijn dat de grote verantwoordelijkheid
van de Minister en de nauwe betrokkenheid van de Tweede
Kamer die wij hebben gehad bij de bankreddingen in Nederland, in de toekomst totaal anders zullen zijn of zelfs nonexistent, om het maar even hard te zeggen. Dat is ten principale verdedigbaar omdat het uitgangspunt is dat er geen
nationale publieke middelen meer worden ingezet om de
banken te redden. Mocht dat wel het geval zijn, dan verandert de situatie onmiddellijk weer. Dan zal de Minister daarover een beslissing moeten nemen. Hij zal die beslissing
voor moeten leggen aan het parlement, dat er op dezelfde
wijze als in de afgelopen jaren goedkeuring aan zal moeten
verlenen. Nogmaals, het uitgangspunt is dat we straks in
voldoende mate het fonds in opbouw hebben, dat er vaste
wetgeving is voor de bail-in die moet worden toegepast en
dat de resolutieautoriteit deze uitvoert. Bij grote banken
hebben we de Europese resolutieautoriteit (Single Resolution Board) en bij de kleinere banken is de Nederlandsche
Bank verantwoordelijk.
Dan de verantwoording achteraf. Als het gaat om kleinere
banken, waarbij de Nederlandsche Bank het voortouw heeft
gehad, dan ben ik rechtstreeks verantwoording schuldig aan
de Kamer, want ik ben ook verantwoordelijk voor de Nederlandsche Bank. Als het om grotere banken gaat, ligt dat echt
anders. De Europese resolutieautoriteit legt verantwoording
af aan het Europees parlement. Dat wil niet zeggen dat de
Nederlandse Tweede Kamer niet geïnformeerd kan worden,
want zij kan altijd geïnformeerd worden, waar en wanneer
zij wil. Er is wel een onderscheid in de verantwoordelijkheid;
wie verantwoordt zich waar, wie is er vooraf bij betrokken en
wat gebeurt er achteraf. We moeten hierover wel scherp
zijn, zodat er later geen misverstand over kan bestaan.
De heer Merkies (SP): Behalve als je komt bij de bevoegdheden van deel 6 van de Wft. Ik weet niet zeker of de Minister daar nog op komt.
Minister Dijsselbloem: Ongetwijfeld. Laat ik de vraag interpreteren. De bevoegdheden van deel 6 moeten in zeer bijzondere omstandigheden in stelling gebracht worden. Ik
meen dat de heer Merkies, of wellicht was het een van zijn
collega's, vroeg om welke bijzondere omstandigheden het
dan gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit niet kan invullen.
Het is bedoeld voor de uitzonderlijke omstandigheid dat alle
standaardinstrumenten tekortschieten. In die zeer uitzonderlijke en op dit moment misschien niet voorstelbare omstandigheid kan de Minister nog steeds rechtstreeks intervenieren. Uiteraard gaat het dan ook zeer waarschijnlijk om nationale publieke middelen. Dan komt de Tweede Kamer ook
volledig in haar klassieke rol.
De heer Merkies (SP): Ik stel de vraag, omdat ik aanneem
dat dit er niet zomaar in is gelaten. Het is een noodmaatre-

392

algemene delen memories van toelichting
gel, maar men is wel vaker uitgekomen bij noodmaatregelen. Het is een noodmaatregel voor het geval het SRM onverhoopt niet werkt. Dan lijkt de vraag wie bepaalt of het
SRM niet werkt mij nogal cruciaal. Wanneer werkt het SRM
dan niet?
Minister Dijsselbloem: Dan verval ik in herhaling. Ik kan op
dit moment geen dramatische casuïstiek beschrijven waarin
het instrumentarium dat we nu in deze wet vastleggen – dit
gaat verder en is steviger dan alles wat we daarvoor hadden
– toch nog onvoldoende is. Dan zou ik zomaar wat verzinnen. Mocht het wel onvoldoende zijn, dan hecht ik eraan om
deel 6 nog achter de hand te hebben. Als Europese autoriteiten vinden dat wij ten onrechte deel 6 zelf ter hand nemen, zullen wij daar ongetwijfeld achteraf procedures over
krijgen. Wij hebben het wel over een extreme crisissituatie.
Als de Minister in die omstandigheid een grotere positie
claimt, heeft de Tweede Kamer die ook. Dat is ook belangrijk om vast te stellen. Dat is volgens mij de afspraak. Dat
denk ik niet alleen, dat weet ik zeker.
De heer Nijboer (PvdA): Uit de uiteenzetting van de Minister
blijkt duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn. Ik heb nog
één vraag. De Minister zei dat de betrokkenheid van de
Kamer bij een situatie als die van SNS vooraf non-existent
is. Dat kan ik volgen. Hij zei dit echter ook over de betrokkenheid van de Minister zelf. Hoe verhoudt dit zich tot de
stelselverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor
financiële stabiliteit en dergelijke van de Minister? Ik begrijp
dus dat de betrokkenheid van de Kamer non-existent is,
maar ik kan niet helemaal plaatsen hoe dat zit bij de Minister.
Minister Dijsselbloem: Juist vanuit die stelselverantwoordelijkheid moet je veel meer structureel en aanhoudend zorg
hebben over de stabiliteit. Daarvoor moet je zo vroeg mogelijk ingrijpen. In het geval van een resolutie heb je het over
een acute crisissituatie. Dan heb je het over een situatie
waarin bij wijze van spreken binnen 48 uur moet worden
opgetreden, waarin een bank dicht moet en er een resolutieplan moet worden vastgesteld en uitgevoerd. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. De Minister blijft natuurlijk verantwoordelijk voor het stelsel, maar binnen de Europese wetgevingskaders. Als er echt een resolutie nodig is,
omdat een van de grote Nederlandse banken ineens in een
crisissituatie terechtkomt, is er een autoriteit die optreedt.
Die hoeft mij niet te consulteren. Mogelijk zal hij mij wel informeren. Dat zou ik zeer op prijs stellen. Het is ook denkbaar dat de Kamer vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Dat
zou ook nog kunnen. Het gaat mij er nu echter om, om de
bevoegdheid scherp te krijgen. Die ligt dan echt bij de resolutie-autoriteiten.
De heer Nijboer (PvdA): De bevoegdheidsverdeling is helder. Maar bij SNS heeft het bijvoorbeeld lang geduurd. Er
waren data, er zijn varianten bekeken en er is gezegd: dat
gaat allemaal niet gebeuren. Maar er was niet ineens in 48
uur een resolutieautoriteit die zei: het gaat niet goed met die
bank. We hebben zo'n zeven grote banken in Nederland. Ik
zou het gewenst vinden dat de Minister weet wat er gebeurt
als er zulk soort zaken spelen en hij zo mogelijk kan acteren
met andere prudentiële wetgeving. Ik wil me ervan vergewissen dat dit soort gesprekken met de AFM, de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank plaatsvinden.
Minister Dijsselbloem: Er is wel een verschil met vragen als
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«Is de wetgeving adequaat?» en «Stellen we voldoende eisen voor zover de wetgeving nog nationaal is?» De Minister
is aanspreekbaar op verantwoordelijkheden die hij heeft.
Maar als we van oordeel zijn dat de situatie in het Nederlandse bankwezen achteruitgaat omdat de gestelde Europese eisen, bijvoorbeeld kapitaalseisen, niet goed in elkaar
zitten, is de Minister erop aanspreekbaar dat hij zich in Europa ervoor inzet dat de Europese wetgeving wordt aangepast. Maar dat betreft meer het structureel beheer en het
bewaken van de financiële stabiliteit. Op het moment dat er
zich een crisis voordoet, moeten die verantwoordelijkheden
niet worden vermengd. Ook de verantwoordelijkheden van
de resolutieautoriteit en de autoriteiten die de financiële stabiliteit bewaken, mogen niet worden vermengd; die moeten
eveneens strikt gescheiden zijn. Anders krijg je allerlei argumenten van financiële stabiliteit om bijvoorbeeld een bailin niet toe te passen, vanwege besmetting et cetera. Dat willen we nou juist niet. We willen dat de resolutieautoriteit de
resolutie ter hand neemt vanuit het least cost principle, dus
met zo min mogelijk kosten voor de samenleving en het Resolutiefonds.
Kamerstuk 34.208 nr. 3
Worden deze uitsluitingen toegepast, dan kan het niveau
van afschrijving of omzetting van andere in aanmerking komende passiva worden verhoogd om met die uitsluitingen
rekening te houden, op voorwaarde dat het beginsel in acht
wordt genomen dat geen enkele crediteur slechter af mag
zijn dan bij normale insolventieprocedures.
Indien de verliezen niet aan andere schuldeisers kunnen
worden doorgegeven, kan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (zie onder punt e.) de instelling hiervoor compenseren, mits een aantal strikte voorwaarden zijn vervuld:
• de aandeelhouders en de houders van relevante kapitaalinstrumenten en andere in aanmerking komende
passiva hebben via afschrijving, omzetting of anderszins
een bijdrage geleverd om verliezen op te vangen en een
herkapitalisatie te bewerkstelligen die ten minste gelijk is
aan 8% van de totale passiva, met inbegrip van het eigen vermogen van de instelling in afwikkeling; of de bijdrage aan het opvangen van verliezen en herkapitalisatie is gelijk aan een bedrag van ten minste 20% van de
risicogewogen activa van de betrokken instelling;
• de bijdrage van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds is niet groter dan 5% van de totale passiva, met
inbegrip van het eigen vermogen van de instelling in afwikkeling.
De verordening bepaalt dat het instrument van bail-in op
twee manieren kan worden toegepast. Ten eerste kan het
instrument van bail-in worden gebruikt om de probleeminstelling op zo’n manier te herkapitaliseren dat de instelling
weer aan de vergunningvoorwaarden voldoet en de werkzaamheden kan verrichten waarvoor aan haar de vergunning is verleend. Het gaat hierbij met name om het herstellen van de solvabiliteitseisen, oftewel de minimum kapitaaleisen die zien op de structurele soliditeit van banken. Daarnaast moet de herkapitalisatie door middel van de inzet van
het instrument van bail-in zodanig zijn dat dit voldoende
marktvertrouwen oplevert. Ten aanzien van de inzet van het
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instrument van bail-in om de probleeminstelling te herkapitaliseren is bovendien vereist dat de afwikkelingsautoriteit het
instrument van bail-in op die manier alleen gebruikt indien er
een redelijk vooruitzicht is dat de toepassing ook de financiele soliditeit en de levensvatbaarheid van de instelling op de
lange termijn herstelt.
De tweede manier waarop het instrument van bail-in kan
worden toegepast is in combinatie met een van de andere
drie andere instrumenten, namelijk:
i) het instrument van de overbruggingsinstelling,
ii) het instrument van afsplitsing van activa en iii) het instrument van overgang van de onderneming.
Het instrument van bail-in kan worden toegepast om vorderingen of schuldinstrumenten om te zetten in eigen vermogen of de hoofdsom daarvan te verlagen. Bij de overgang van de vorderingen of schuldinstrumenten naar een
overbruggingsinstelling kan door de toepassing van het instrument van bail-in, kapitaal voor die overbruggingsinstelling worden verschaft. Ditzelfde geldt voor een vehikel voor
activabeheer na toepassing van het instrument van afsplitsing van activa. Bij het instrument van overgang van de onderneming wordt eerst het instrument van bail-in toegepast
op de onderneming om deze vervolgens over te laten gaan
naar een andere partij.
Volgorde bij toepassing instrument van bail-in
Met bail-in kan worden afgeschreven op de waarde van de
aandelen en houders van andere kernkapitaalinstrumenten
van de instelling en vervolgens op de verschillende categorieën schulden van de onderneming, in de mate waarin dat
nodig is om alle verliezen in de instelling te redresseren.
Bail-in is daarmee een vervolg op AFOMKI. Waar AFOMKI
ziet op het afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten
(onderstaand in stap 1 t/m 3), gaat bail-in verder met achtergestelde schuld (stap 4). Als de afwikkelingsautoriteit
constateert dat AFOMKI niet zou volstaan om het kapitaaltekort op te lossen, zou ook direct moeten worden bezien in
hoeverre verdere bail-in noodzakelijk is. Bij de toepassing
van (AFOMKI en vervolgens) het instrument van bail-in
dient de afwikkelingsautoriteit de volgende volgorde te hanteren:
In het kader van AFOMKI:
1. tier 1-kernkapitaalposten worden verlaagd;
2. de hoofdsom van de aanvullende tier 1-instrumenten
wordt verlaagd;
3. de hoofdsom van de aanvullende tier 2-instrumenten
wordt verlaagd;
In het kader van toepassing van het instrument van bail-in:
4. de hoofdsom van de achtergestelde schuld die geen aanvullend tier 1- of tier 2-kapitaal is, wordt verlaagd;
5. de hoofdsom van of het uitstaande verschuldigde bedrag
met betrekking tot de rest van de in aanmerking komende
passiva wordt verlaagd.
Werking van bail-in
In de richtlijn en de verordening wordt het instrument van
bail-in als volgt gedefinieerd: “het mechanisme voor het verrichten van de uitoefening door een afwikkelingsautoriteit
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van de bevoegdheden voor het afschrijven of omzetten van
de passiva van een instelling in afwikkeling”.
Het mechanisme waaraan bovenstaande definitie refereert,
ziet vooral op de effectuering van de omzetting van de passiva in kernkapitaalinstrumenten of andere eigendomsinstrumenten. Bezien is op welke wijze een dergelijke omzetting van schuld in eigen vermogen vorm gegeven kan worden.
Hieronder zal nader worden ingegaan op dit mechanisme
en worden uitgelegd hoe daadwerkelijk effect kan worden
gegeven aan het instrument van bail-in. Opgemerkt dient te
worden dat de voorgestelde regeling deze hieronder beschreven werkwijze niet voorschrijft. DNB kan de omzetting
indien dit in het licht van de afwikkelingsdoelstellingen of de
omstandigheden van het geval gewenst is, ook op een andere wijze vormgeven.
Als voorbeeld wordt de situatie gebruikt dat obligaties (passiva) worden omgezet in aandelen.463 Op het moment dat er
bij de instelling in afwikkeling verliezen worden geconstateerd wordt allereerst de nominale waarde van de aandelen
verlaagd tot nihil. De aandelen zelf worden op dat moment
nog niet ingetrokken. Dit om te voorkomen dat er tijdelijk
geen aandeelhouders zijn, hetgeen zich niet verhoudt tot de
regeling inzake kapitaalvennootschappen in het BW.
Vervolgens zijn de obligatiehouders aan de beurt om de instelling in afwikkeling van nieuw kapitaal te voorzien. Om
deze herkapitalisatie te verwezenlijken is een omzetting van
de obligaties in aandelen noodzakelijk. Deze omzetting kan
geheel of gedeeltelijk zijn. Ten behoeve van deze omzetting
geeft DNB de obligatiehouders voor het deel van hun vordering dat is ‘omgezet’ (dat wil zeggen afgeschreven) rechten
op nieuw uit te geven aandelen. Tegelijk schrijft DNB aan de
instelling in afwikkeling voor dat zij nieuwe aandelen uitgeeft. Deze aandelen komen toe aan de houders van de
rechten op die aandelen, zijnde de obligatiehouders. Anderen dan de houders van deze specifieke rechten kunnen op
dit moment geen rechten doen gelden op de nieuw uit te
geven aandelen; deze uitgifte is immers bedoeld om de omzetting van obligaties in aandelen te realiseren. De genoemde rechten worden uitgeoefend jegens de instelling en
vertonen aldus een zekere gelijkenis met de reeds bestaande voorkeursrechten voor aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:96a BW. Op het moment dat de obligatiehouder vervolgens zijn recht op de nieuwe aandelen uitoefent, worden
de oude aandelen ingetrokken.
Het ligt in de rede dat DNB een termijn stelt waarbinnen de
rechten op nieuw uit te geven aandelen moeten worden uitgeoefend. Wordt een dergelijk recht niet binnen deze termijn
uitgeoefend dan vervalt het. Indien een voormalig obligatiehouder zijn recht niet wil uitoefenen (omdat hij geen aandeelhouder wenst te worden) kan hij dat recht overdragen.
Deze rechten zijn aldus overdraagbaar (verhandelbaar) tot
het moment dat ze uiterlijk kunnen worden uitgeoefend.

463

Omwille van de leesbaarheid wordt hier alleen gesproken over
aandelen of aandeelhouders, terwijl het strikt genomen beter
zou zijn om te spreken van de meeromvattende term (houders
van) ‘kernkapitaalinstrumenten’ en ‘eigendomsinstrumenten’.
Zie voor een nadere toelichting de artikelsgewijze toelichting
bij de artikelen 3A:23 en 3A:45.
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Figuur 1: voorbeeld van werking bail-in
Stap 1: De nominale waarde van de aandelen wordt tot nul
afgeschreven, obligaties worden geheel of gedeeltelijk afgeschreven.
Stap 2: DNB kent rechten op nieuw uit te geven aandelen
toe aan obligatiehouders.
Stap 3: DNB schrijft voor dat instelling nieuwe aandelen uitgeeft aan houders van rechten (obligatiehouders) op deze
aandelen.
Stap 4: Houders van rechten op nieuwe aandelen (obligatiehouders) oefenen dit recht uit. Op het moment dat de
eerste obligatiehouder zijn recht op een nieuw aandeel uitoefent, worden de oude aandelen ingetrokken.
Beschermingsmaatregelen
Een aantal instellingen dat onder de werking van Deel 3A
valt, maakt thans gebruik van zogenoemde beschermingsmaatregelen. Dit zijn juridische instrumenten die tot doel
hebben om de vennootschap te beschermen tegen een ongewenste of ‘vijandige’ overname of breder: tegen onwelgevallige beslissingen van een ‘toevallige’ meerderheid van
aandeelhouders.
Beschermingsmaatregelen bestaan in verschillende varianten. Zo hebben sommige grote banken hun aandelen gecertificeerd. De aandelen zijn ondergebracht bij een Stichting
Administratiekantoor die vervolgens certificaten van aandelen heeft uitgegeven. Een andere beschermingsmaatregel is
de plaatsing van beschermingspreferente aandelen bij een
onafhankelijke Stichting Continuïteit. Daartoe wordt door de
vennootschap een optieovereenkomst aangegaan met de
Stichting Continuïteit, die de optie bij bijvoorbeeld een vijandig overnamebod kan uitoefenen.
De richtlijn noch de verordening stellen regels omtrent de
omgang met beschermingsmaatregelen. Onderkend is dat
de uitoefening van AFOMKI of het instrument van bail-in tot
gevolg kan hebben dat de beschermingsmaatregel verdwijnt. Dit is bij certificering bijvoorbeeld het geval indien de
door de stichting administratiekantoor gehouden aandelen
worden ingetrokken en aandelen rechtstreeks worden uitgegeven aan de schuldeisers wier vorderingen zijn omgezet. Voor de variant van de Stichting Continuïteit geldt dat
voor zover deze haar optie reeds heeft uitgeoefend deze
maatregel haar werking zal verliezen. In die situatie worden
immers ook deze preferente aandelen ingetrokken. Indien
de Stichting de optie niet heeft uitgeoefend zal het afhangen
van de omvang van het beschermingspreferente aandelenpakket of deze effectief zal blijven. Het is immers denkbaar
dat als gevolg van de omzetting van passiva in aandelen de
omvang van het uitstaande kapitaal zodanig toeneemt dat
uitoefening van de optie niet langer resulteert in een meerderheidsbelang.
Thans wordt als uitgangspunt gekozen dat eventueel bestaande beschermingsmaatregelen worden gerespecteerd,
dan wel opnieuw worden opgezet, ten minste voor zover dit
de verwezenlijking van de doelstellingen van afwikkeling
niet belemmert. In het wetsvoorstel is hieraan gevolg gegeven onder meer door te bepalen dat in het kader van bail-in
eigendomsinstrumenten kunnen worden ingetrokken, dat
passiva kunnen worden omgezet in rechten op nieuw uit te
geven eigendomsinstrumenten en dat de entiteit in afwikke-

© R.E. Batten januari 2020

ling door DNB kan worden opgedragen medewerking te verlenen aan de uitgifte van eigendomsinstrumenten. Onder
eigendomsinstrumenten worden mede certificaten van aandelen verstaan. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de
bail-in maatregelen kunnen worden genomen ten aanzien
van certificaathouders zonder noodzakelijkerwijs de aandelen die worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor in te trekken. Voor zover de bescherming vorm is
gegeven door een optieovereenkomst kan deze in stand
blijven, dan wel worden aangepast aan de nieuwe situatie.
Dit kan door de bijzondere bestuurder of door DNB indien zij
de zeggenschap in de entiteit in afwikkeling uitoefent.
De achtergrond van dit uitgangspunt is dat het wegnemen
van de beschermingsmaatregel in zekere zin een onbedoeld
neveneffect van de toepassing van het afwikkelingsinstrumentarium is. Gelet op het feit dat de onderneming na afwikkeling zelfstandig en onafhankelijk verder moet, ligt het
in de rede om met het ingrijpen niet verder te gaan dan strikt
noodzakelijk. De beschermingsmaatregel vormde vóór afwikkeling in zekere zin een uiting van het zelfbeschikkingsrecht van de onderneming; het ligt in de rede om dit ook na
afwikkeling te respecteren. Het bovenstaande neemt niet
weg dat in het kader van de afwikkeling de realisatie van de
afwikkelingsdoelstellingen dient te prevaleren. Indien de afwikkelingsautoriteit van oordeel is dat het respecteren van
een beschermingsmaatregel het bereiken van deze doelstellingen belemmert of anderzijds daaraan in de weg staat,
kan zij ervoor kiezen de beschermingsmaatregel niet te respecteren. Benadrukt wordt dat aldus niet is gekozen voor
een verplichting voor de afwikkelingautoriteit om een beschermingsmaatregel te respecteren.
3d. financiering van afwikkeling, afwikkelingsfonds en afwikkelingsheffing
3e. waarborgen voor private partijen
Een van de afwikkelingsinstrumenten waarin de richtlijn
voorziet, is het instrument van overgang van de onderneming. Bij de toepassing van dit instrument is een van de
twee varianten dat activa en passiva van de entiteit in afwikkeling overgaan. De term “overgang van de onderneming”
zou kunnen suggereren dat de onderneming steeds in haar
geheel overgaat door middel van een overgang van alle activa en passiva, maar de richtlijn laat uitdrukkelijk toe dat
een gedeelte van de activa en passiva overgaan (zie bijvoorbeeld
artikel 38, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn). Een
overgang waarbij slechts een gedeelte van de activa en
passiva overgaat zou zonder nadere regels bepaalde rechten van wederpartijen van de entiteit in afwikkeling op een
onwenselijke manier kunnen aantasten. Vooropgesteld
wordt dat schuldeisers ter voldoening van hun vorderingen
ten minste evenveel moeten ontvangen als zij zouden hebben ontvangen als de entiteit in afwikkeling zou zijn geliquideerd in een normale insolventieprocedure op het tijdstip
dat de afwikkelingsautoriteit besluit tot de afwikkelingsmaatregel(“no creditor worse off”-beginsel). Daarnaast is in de
richtlijn nadere bescherming geregeld voor het geval een
gedeelte van de activa en passiva overgaan, namelijk voor
de situatie waarin bepaalde activa en passiva aan elkaar
gekoppeld zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer tussen
de entiteit in afwikkeling en een wederpartij over en weer
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rechten en verplichtingen bestaan die met elkaar kunnen
worden verrekend in geval van een deconfiture (“close out
netting”). Ingeval sommige van die “linked assets and liabilities” overgaan naar een derde, terwijl andere zouden achterblijven bij de entiteit in afwikkeling, is het mogelijk dat de
wederpartij een schuld heeft die hij moet blijven voldoen aan
de entiteit in afwikkeling, terwijl hij de daarmee corresponderende vordering niet langer op de entiteit in afwikkeling heeft
maar op de derde naar wie die vordering is overgegaan. In
een dergelijk geval zou twijfel kunnen ontstaan of verrekening nog steeds mogelijk is. Dat is op zichzelf reeds onwenselijk. Daarenboven rijst de vraag, zelfs indien verrekening
in een dergelijk geval mogelijk zou blijken te zijn, wat daarvan de consequenties zijn voor de kapitaaleisen op grond
van de richtlijn kapitaalvereisten. De bevoegdheid van de
wederpartij om bilateraal te verrekenen met de entiteit in afwikkeling is immers gewijzigd in een bevoegdheid om multilateraal te verrekenen (wederpartij - entiteit in afwikkeling –
derde). Artikel 295 van de richtlijn kapitaalvereisten bepaalt
dat alleen de bevoegdheid tot bilaterale verrekening mag
worden behandeld als risicoverminderend, en dus tot lagere
kapitaaleisen mag leiden (zie ook punt 95 van de considerans van de richtlijn).
Koppeling van activa en passiva komt niet alleen voor bij
close out netting, maar ook in het kader van zekerheidsrechten. Wanneer vorderingen zijn gedekt door zekerheidsrechten, wordt door sommigen betwijfeld of deze rechten
kunnen worden uitgeoefend indien de verplichtingen wel
overgaan naar een derde maar de daarmee verbonden
goederen niet. De koppeling van activa en passiva waarvoor
de bescherming moet gelden komt om die reden niet alleen
voor bij close out netting, maar ook bij zekerheidsregelingen
(“security
arrangements”),
financiëlezekerheidsovereenkomsten, salderingsovereenkomsten en gestructureerde financieringsregelingen. Om deze redenen zijn in de
richtlijn enkele artikelen opgenomen die de benodigde bescherming bieden bij overgang van een gedeelte van de activa en passiva: de artikelen 76 tot en met 80. In artikel 76
van de richtlijn wordt een algemene regel gegeven, die zegt
dat “adequate bescherming” moet worden geboden.
De hoofdregel van artikel 76 van de richtlijn is geïmplementeerd door te bepalen dat de bevoegdheden die voortvloeien
uit financiëlezekerheidsovereenkomsten, gedekte obligaties,
gestructureerde financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen niet worden aangetast door (a) de overgang van
sommige, maar niet alle, activa of passiva, (b) de vernietiging of wijziging van voorwaarden van een overeenkomst
waarbij de instelling in afwikkeling partij is of (c) de vervanging van de verkrijger als partij.
De hoofdregel van artikel 76 van de richtlijn is nader uitgewerkt in de artikelen 77 tot en met 80 van de richtlijn. Artikel
77 van de richtlijn heeft betrekking op financiële zekerheden
en verrekening- en salderingsovereenkomsten, ofwel “set
off” en “netting”. Reeds voor de totstandkoming van de richtlijn is aandacht aan deze kwestie besteed door bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 aan artikel 3:159o een lid
toe te voeen. In dat lid is bepaald dat, kort gezegd, de overgang niet de bevoegdheden uit een verrekenbeding aantast.
Deze bepaling moet naar aanleiding van de richtlijn worden
aangepast. Met betrekking tot set off en netting bepaalt arti-
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kel 77 van de richtlijn dat moet worden voorkomen dat een
gedeelte van de activa en passiva overgaan. Het verschil
met artikel 3:159o is dat onder dat artikel een overgang van
een gedeelte van de activa en passiva mogelijk is, maar dat
de schuldeisers daarvan geen nadeel mogen ondervinden,
terwijl onder artikel 77 van de richtlijn niet langer is toegestaan dat een gedeelte van de activa overgaan. Dit is ook
zo in Deel 3A opgenomen. De vraag rijst welke sanctie moet
worden gesteld wanneer DNB in weerwil van deze bepaling
toch een gedeelte van de activa overdraagt. Dit kan in het
bijzonder het geval zijn wanneer eerst na de overgang blijkt
dat sommige activa of passiva zijn gekoppeld aan andere
activa of passiva. Overwogen is te bepalen dat, indien activa of passiva overgaan, alle daaraan gekoppelde activa en
passiva tevens overgaan. Een nadeel daarvan is dat na de
overgang mogelijkerwijs blijkt dat de overnemer meer moet
overnemen dan hetgeen waarmee hij aanvankelijk instemde. Daarom is ervoor gekozen voor een dergelijke situatie
terug te vallen op de hoofdregel, namelijk te bepalen dat de
bevoegdheden uit een verrekenbeding niet kunnen worden
aangetast door de omstandigheid dat niet is voldaan aan de
regel dat aan elkaar gekoppelde activa en passiva slechts
gezamenlijk kunnen overgaan. Het is niet nodig dat uitdrukkelijk te bepalen. Voor de duidelijkheid is bepaald dat een
overgang waarbij gekoppelde activa en passiva niet gezamenlijk zijn overgedragen, niet nietig of vernietigbaar is.
De regel dat aan elkaar gekoppelde activa en passiva
slechts gezamenlijk overgaan geldt ook voor (1) verplichtingen en de activa waarmee die verplichtingen onder een zekerheidsregeling (“security arrangement”) worden gedekt
(artikel 78 van de richtlijn) en (2) activa en passiva die onder
een gestructureerde financieringsregeling of een regeling
van gedekte obligaties (“covered bonds”) vallen (artikel 79
van de richtlijn). In de gevallen waarin een overgang van
een gedeelte van de activa en passiva toch is toegestaan,
mag aan het functioneren van een systeem dat door de Minister van Financiën is aangewezen op grond van artikel
212d, eerste lid, van de Fw, geen afbreuk worden gedaan
door een dergelijke overgang, noch door de bevoegdheid
van de afwikkelingsautoriteit om contractsvoorwaarden te
wijzigen (artikel 80 van de richtlijn).
3f. rechtsbescherming
Op besluiten van nationale bestuursorganen op grond van
de Wft en de verordening is de nationale regeling van
rechtsbescherming van toepassing. Ter zake van de uitvoering van de richtlijn en de verordening gaat het daarbij om
de volgende categorieën van besluiten:
• besluiten van DNB, de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), een curator of bijzondere bewindvoerder in het
kader van vroegtijdige interventie en herstel;
• besluiten van DNB ten aanzien van de afwikkeling van
entiteiten die niet onder de werking van de verordening
vallen;
• besluiten van DNB op grond van de verordening;
• besluiten van DNB of een bijzondere bestuurder, ter uitvoering van besluiten of instructies van de Afwikkelingsraad.
Voor besluiten van de Afwikkelingsraad geldt de Europese
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rechtsbescherming en is de Europese rechter bevoegd.464
Lidstaat-optie met betrekking tot ex ante rechterlijke toets
Artikel 85, eerste lid, van de richtlijn geeft lidstaten de optie
om besluiten tot het nemen van maatregelen in het kader
van vroegtijdige interventie en afwikkeling te onderwerpen
aan voorafgaande rechterlijke goedkeuring, op voorwaarde
dat de procedure snel wordt afgerond. In overweging 92 bij
de richtlijn wordt een termijn van 24 uur genoemd. Het is
zeer de vraag in hoeverre bij een (naar zijn aard complexe)
procedure die in een zodanig korte termijn moet worden afgerond, kan worden gesproken van effectieve rechtsbescherming. Daarbij geldt dat binnen het kader van de verordening uitdrukkelijk niet is gekozen voor een ex ante rechterlijke toetsing van vergelijkbare besluiten door de Afwikkelingsraad. Het ligt niet voor de hand om de rechtsbescherming bij besluitvorming op grond van de verordening en op
grond van de nationale wetgeving ter implementatie van de
richtlijn en de verordening fundamenteel uiteen te laten lopen. Om deze redenen is ervoor gekozen geen gebruik te
maken van deze lidstaatoptie.
Bestuursrechtelijke rechtsbescherming
Ten aanzien van de rechtsbescherming bij afwikkelingsmaatregelen is niet afgeweken van het bestuursrechtelijk
karakter van de algemene regeling van rechtsbescherming
in de Wft. Hieronder wordt nader toegelicht hoe de rechtsbescherming op bepaalde punten nader is uitgewerkt. De
Wft kent een apart regime van rechtsbescherming voor
maatregelen in het kader van de overdrachtsregeling in
Deel 3 van de Wft. Binnen dit aparte regime worden besluiten zowel vooraf als achteraf ter toetsing voorgelegd aan de
burgerlijke rechter. Hiertoe werd bij de invoering van deze
regeling gekozen, gezien de verwantschap met de noodregeling en het commune faillissementsrecht.
Deze verwantschap doet zich bij afwikkeling op grond van
de verordening en het nieuwe Deel 3A Wft niet voor. Anders
dan bij toepassing van de bevoegdheden ingevolge Deel 3,
waarbij een overdrachtsplan ter beoordeling en goedkeuring
aan de rechter wordt voorgelegd, is in het kader van Deel
3A veeleer sprake van zelfstandige uitoefening van wettelijke bevoegdheden door een bestuursorgaan. Daarbij is bestuursrechtelijke rechtsbescherming het meest aangewezen. Nu geen sprake is van een ex ante rechterlijke toets,
behoeft ook om die reden niet te worden gekozen voor het
alternatief van civielrechtelijke rechtsbescherming. Er is ook
in dat opzicht geen aanleiding om af te wijken van de hoofdregel dat besluiten van DNB en de AFM door de bestuursrechter worden getoetst.
De overdrachtsregeling blijft, met inbegrip van het rechtsbeschermingsregime, na inwerkingtreding van de in het wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen nog slechts gelden ten
aanzien van verzekeraars. In de situatie waarin een af te
wikkelen bank of bankengroep nauwe banden heeft met één
of meer verzekeraars en besloten wordt ten aanzien van de
verzekeraar toepassing te geven aan de bevoegdheden ingevolge Deel 3 en ten aanzien van de bankengroep aan de
bevoegdheden ingevolge Deel 3A, zal een verschillende
464

Zie artikel 86 van de verordening en ook artikel 263 VWEU.
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rechtsgang moeten worden gevolgd. Dit vormt echter geen
probleem, aangezien er aan de uitoefening van onderscheidenlijke wettelijke bevoegdheden specifieke eisen zijn verbonden die ter beoordeling staan van de burgerlijke rechter
onderscheidenlijk de bestuursrechter.
Uitwerking nationale rechtsbescherming
Waar DNB, en voor zover van toepassing de AFM, besluiten
neemt, geldt het nationale recht: in dit verband zijn de Wft,
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur relevant. Bij besluiten genomen door DNB en voor zover van toepassing de AFM, op
grond van de Wft en de verordening geldt het rechtsbeschermingsregime zoals vastgelegd in (de bijlagen van) de
Awb. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij DNB,
onderscheidenlijk de AFM. Beroep kan worden ingesteld bij
de rechtbank Rotterdam en hoger beroep is mogelijk bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
In bepaalde gevallen wordt van het reguliere rechtsbeschermingsregime dat geldt voor de Wft afgeweken. Dit
wordt hieronder toegelicht.
Besluiten curatoren en bijzondere bewindvoerders
Thans staat tegen besluiten die de zogenoemde stille curator neemt, slechts de reguliere rechtsbescherming open.
Met dit wetsvoorstel wordt voor de curator en de nieuw te introduceren bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder afgeweken van het reguliere regime dat geldt voor
de Wft, door de route van administratief beroep op DNB of
de AFM open te stellen.
Er wordt thans aldus ook buiten twijfel gesteld dat de curator, bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder in
bepaalde gevallen – zij zullen ook in bepaalde gevallen in
een ‘civiele’ hoedanigheid optreden - als bestuursorgaan
optreden. De curator, bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder vinden hun rol in de uitoefening van het
toezicht of de uitvoering van een afwikkeling ingevolge de
Wft. Zij fungeren daarbij in wezen als verlengstuk van de
toezichthouder of afwikkelingsautoriteit, zij het met een eigen verantwoordelijkheid. Als zodanig handelen zij voornamelijk in een bestuursrechtelijke in plaats van een civielrechtelijke context. Gegeven de achtergrond van de benoeming van een curator of bijzondere bewindvoerder, te
weten ernstige overtredingen van de Wft en/of (grote) financiële problemen bij een onderneming, zal de taakopdracht
zien op het waarborgen van publieke belangen, in plaats
van de behartiging van de private belangen waardoor het
bestuur van een vennootschap zich onder normale omstandigheden zal laten leiden. Dit maakt dat de functionele context van beslissingen die een curator of bijzondere bewindvoerder zal (moeten) nemen, niet op een lijn te stellen zijn
met beslissingen die de organen van de onderneming (zelfstandig) zouden nemen. Voor een bijzondere bestuurder,
die bij een entiteit in afwikkeling wordt benoemd, geldt dit
temeer omdat bij het bestuur van de onderneming het “going concern” niet langer aan de orde is. De taakopdracht
van de bijzondere bestuurder is in de eerste plaats gericht
op het waarborgen van een ordentelijke afwikkeling van de
onderneming in het algemeen belang, zoals het bewaren
van de stabiliteit van het financiële stelsel. De bijzondere
bestuurder behartigt niet het belang van de onderneming als
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zodanig, noch behartigt hij, zoals in een situatie van een curator in faillissement, de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers.
Het voorgaande maakt dat rechterlijke toetsing van besluiten van een curator, bijzondere bewindvoerder of bijzondere
bestuurder, gezien het bestuursrechtelijke normenkader
waaraan deze besluiten dienen te worden getoetst, het beste kan plaatsvinden door de bestuursrechter.
Een belanghebbende kan tegen besluiten, genomen door
curatoren of bijzondere bewindvoerders, indien benoemd
door ECB en DNB, administratief beroep instellen bij DNB,
volgens de procedure van afdeling 7.3 Awb. Indien de AFM
op grond van haar bevoegdheden besluit tot het instellen
van een curator of een bijzondere bewindvoerder kan tegen
door hen genomen besluiten administratief beroep worden
ingesteld bij de AFM. Voor het openstellen van administratief beroep bij de toezichthouder is gekozen enerzijds om de
curator of bijzondere bewindvoerder, ten behoeve van een
goede uitvoering van zijn hoofdtaken, te ontlasten. Anderzijds wordt met de behandeling van administratief beroep
door bestuursorganen als DNB en de AFM, die op reguliere
basis een bezwaar behandelen, een zorgvuldigere procedure beter gewaarborgd. Beide toezichthouders moeten beter
in staat worden geacht een bezwaarprocedure op een zorgvuldige wijze vorm te geven dan een curator of bewindvoerder die een van een ‘normaal’ bestuursorgaan afwijkend karakter heeft. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat
een curator en bijzondere bewindvoerder wordt aangewezen door de toezichthouder en van deze een taakopdracht
meekrijgt, maar de toezichthouder niet de bevoegdheid
heeft tot het geven van instructies. Gezien de rol van de curator onderscheidenlijk bewindvoerder, met de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid, is een instructiebevoegdheid voor de toezichthouders en de daarbij behorende
rechtsbescherming, geen volwaardige alternatief voor het
thans voorgestelde administratief beroep. Beroep en hoger
beroep tegen de beslissing op het administratief beroep
staat open bij respectievelijk de Rechtbank Rotterdam en
het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit in lijn met
het algemene rechtsbeschermingsregime zoals vastgelegd
in de (bijlagen van de) Awb ten aanzien van besluiten genomen in het kader van de uitvoering van de Wft.
Versnelde behandeling
Daarnaast wordt van het algemene rechtsbeschermingsregime zoals dat geldt voor de Wft afgeweken bij de twee besluiten die het startpunt vormen van een afwikkelingsproces:
het besluit tot AFOMKI en het besluit tot afwikkeling zijn uitgesloten van bezwaar. Tegen beide besluiten kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven. Daarbij geldt een verkorte termijn
voor het instellen van het beroep van tien dagen.
Voor deze bijzondere regeling is gekozen omdat deze besluiten een ingrijpend karakter hebben en bovendien snel
leiden tot onomkeerbare gevolgen, zodat een snel en definitief rechterlijk oordeel over de rechtmatigheid van deze besluiten wenselijk is. Toepassing van de algemene procedures van bezwaar en beroep in twee instanties en de daarbij
geldende termijnen, zou de continuïteit van cruciale interventies kunnen ondermijnen en daarmee bovendien de financiële stabiliteit ernstig kunnen schaden. Om die reden is
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in het wetsvoorstel tevens bepaald dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven uiterlijk 14 dagen na het instellen
van beroep uitspraak doet. Deze snelle procedure komt de
rechtszekerheid ten goede. Met deze verkorte termijn wordt
nauw aangesloten bij het regime zoals vastgelegd in artikel
6:7 Wft. Conform artikel 6:16 Awb schorst eventueel beroep
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.
Zo nodig kan hangende het beroep aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen (artikel 8:81 Awb). Het verdient
hierbij vermelding dat een besluit van DNB tot het nemen
van een afwikkelingsmaatregel leidt tot het weerlegbare
rechtsvermoeden dat opschorting ervan indruist tegen het
algemeen belang. 465 Hiermee wordt de bewijslast omgedraaid. Uitgangspunt is dat opschorting van het besluit van
DNB in strijd is met het algemeen belang. Het is aan de partij die het besluit aanvecht om het tegendeel te bewijzen.
Hierbij verdient tevens vermelding dat, indien een besluit
wordt vernietigd, de Nederlandse rechter onder toepassing
van artikel 8:72, derde lid, Awb kan bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in
stand blijven. De richtlijn vereist dat de nationale rechter
hiertoe in ieder geval beslist indien dit noodzakelijk is ter
bescherming van de belangen van te goeder trouw handelende derden die ingevolge het besluit tot het nemen van
een afwikkelingsmaatregel, andere eigendomsinstrumenten,
activa, rechten of passiva van de entiteit in afwikkeling hebben verkregen.466
Weigeringsbesluiten
Verder is het besluit tot het weigeren van het nemen van
een besluit tot afwikkeling of het besluit tot het niet toepassen van een afwikkelingsinstrument, uitgesloten van bezwaar, beroep en hoger beroep.
Instructie
Uit de verordening volgt dat de Afwikkelingsraad DNB instructies kan geven om middels een besluit op grond van de
Wft bepaalde bevoegdheden toe te passen. Dergelijke instructies kunnen algemeen en specifiek van aard zijn. Ook
als de Afwikkelingsraad in het kader van de uitvoering van
de verordening of de richtlijn een instructie geeft aan DNB
zijn de uiteindelijke besluiten van DNB onderworpen aan nationale rechtsbescherming. Een instructie van de Afwikkelingsraad zal door DNB moeten worden opgevolgd binnen
de mogelijkheden die de nationale wetgeving daartoe biedt.
Na een instructie zal DNB een eigenstandig besluit nemen.
Dit besluit dient te voldoen aan de nationale wetgeving,
waaronder in Nederland de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de Awb. Het is uiteraard belangrijk dat
deze besluiten deugdelijk worden gemotiveerd, waarbij aansluiting kan worden gezocht bij de motivatie die de Afwikkelingsraad hanteert in zijn instructie. De Nederlandse rechter
kan in geval van bezwaar en beroep de discretionaire ruimte
die de nationale toezichthouder in de uitvoering van de instructie heeft, toetsen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn
465
466

Zie artikel 85, vierde lid, onderdeel b van de richtlijn en de nadere uitwerking hiervan in artikel 3A:64a van deze wet.
Zie artikel 85, vierde lid, van de richtlijn en de nadere uitwerking hiervan in artikel 3A:65 van deze wet.
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indien DNB gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om
een tot DNB gericht besluit van de Afwikkelingsraad nader
te specificeren in de zin van artikel 6, zevende lid, van de
verordening. De Nederlandse rechter is niet bevoegd te
oordelen over de geldigheid van de instructie van de Afwikkelingsraad. Het Europese Hof van Justitie is exclusief bevoegd de geldigheid van dergelijke besluiten vast te stellen.
Indien de Nederlandse rechter twijfelt over de correctheid
van de beslissing van de Afwikkelingsraad kan hij een prejudiciële vraag stellen.
Europese rechtsbescherming
Waar de Afwikkelingsraad optreedt, dienen de procedures
en voorwaarden zoals vervat in het EU-recht in acht te worden genomen. Besluiten of handelingen van de Afwikkelingsraad die aan de orde (zouden) kunnen worden gesteld
bij de Europese rechter zijn in beginsel niet vatbaar voor nationaal bezwaar en beroep maar onderhevig aan de Europese rechtsbescherming. Op grond van artikel 263, vierde
alinea, van het Europese Werkingsverdrag kunnen natuurlijke en rechtspersonen tegen besluiten van de Afwikkelingsraad beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie indien die personen rechtstreeks en individueel geraakt worden door het besluit.467
Bij bepaalde besluiten van de Afwikkelingsraad kan, onder
dezelfde voorwaarde van rechtstreeks en individueel geraakt worden,468 eerst beroep worden ingesteld bij een nog
door de Afwikkelingsraad in te richten beroepspanel. 469
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opleggen van maatregelen om belemmeringen van de afwikkelbaarheid weg te
nemen, een besluit tot oplegging van een geldboete of de
bepaling van de bijdrage die instellingen verschuldigd zijn
voor de administratieve kosten van de Afwikkelingsraad.
Tegen beslissingen van het beroepspanel kan vervolgens
beroep worden ingesteld bij het Gerecht van de Europese
Unie en hoger beroep bij het Europese Hof van Justitie.
Daarnaast is een rechtstreeks beroep bij het Hof van Justitie
mogelijk. 470 Ook kan onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks beroep bij het Hof van Justitie worden ingesteld indien de Afwikkelingsraad nalaat om een besluit te nemen,
terwijl de raad daar wel toe verplicht is op grond van de verordening.471
Indien het Europese Hof van Justitie tot het oordeel komt
dat het beroep gegrond is, vernietigt het Hof de handeling of
het besluit van de Afwikkelingsraad. 472 Daarmee wordt de
handeling geacht nimmer te hebben bestaan. Wel is het Europese Hof van Justitie bevoegd te bepalen dat (bepaalde)
rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven.473 Het Europese Hof kan hier onder meer toe beslissen
indien dit noodzakelijk is om belangen van derden te beschermen die te goeder trouw activa, rechten en passiva
van de instelling in afwikkeling hebben verkregen uit hoofde
van de uitoefening van de afwikkelingsbevoegdheden door
467
468
469
470
471
472
473

Artikel 263, vierde alinea, VWEU.
Artikel 85 van de verordening.
Artikel 85 van de verordening.
Artikel 86 van de verordening.
Artikel 265 VWEU.
Artikel 264 VWEU.
Artikel 264, tweede volzin, VWEU.
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de Afwikkelingsraad.
3g. verhouding tot Handvest van de Grondrechten en EVRM
Ingevolge artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
(hierna: het Eerste Protocol) en artikel 17 van het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het
Handvest) heeft iedere natuurlijke of rechtspersoon recht op
het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal
zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen
belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in
de algemene beginselen van internationaal recht. Toepassing van in dit wetsvoorstel opgenomen afwikkelingsinstrumenten, bijvoorbeeld het toepassen van het instrument van
bail-in om aandelen of andere eigendomsinstrumenten in te
trekken of in waarde te verminderen, kan een inbreuk vormen op het door het EVRM en het Handvest beschermde
recht op een ongestoord genot van zijn eigendom. Hetzelfde
kan overigens grosso modo ook gelden voor de bevoegdheden van de toezichthouder respectievelijk de afwikkelingsautoriteit in de vroegtijdige interventiefase en de voorbereidingsfase.
Dit wordt in de overwegingen bij de richtlijn onderkend. Zo
wordt in overweging 13 bij de richtlijn opgemerkt dat “het
gebruik van de afwikkelingsinstrumenten en -bevoegdheden
waarin deze richtlijn voorziet, […]
de rechten van aandeelhouders en schuldeisers [kan] verstoren. Met name de bevoegdheid van de autoriteiten om de
aandelen of activa van een instelling zonder toestemming
van de aandeelhouders onderscheidenlijk de entiteit in afwikkeling aan een particuliere verkrijger over te dragen, doet
afbreuk aan de eigendomsrechten van aandeelhouders.
Daarnaast kan de bevoegdheid om te bepalen welke passiva van een falende instelling moeten overgaan met het oog
op het streven om de continuïteit van de diensten te waarborgen en nadelige gevolgen voor de financiële stabiliteit te
voorkomen, de gelijke behandeling van schuldeisers schaden. Daarom mogen er alleen afwikkelingsmaatregelen
worden genomen als dat nodig is in het algemeen belang en
dient elke aantasting van de rechten van aandeelhouders
en schuldeisers die voortvloeit uit afwikkelingsmaatregelen
verenigbaar te zijn met het Handvest. Met name wanneer
niet alle schuldeisers die tot dezelfde categorie behoren, in
het kader van een afwikkelingsactie op dezelfde wijze worden behandeld, moeten dergelijke verschillen door het algemeen belang worden gerechtvaardigd en evenredig zijn
met de te voorkomen risico’s, en mogen zij direct noch indirect onderscheid maken op grond van nationaliteit.” In de
overwegingen 49 en 50 van de richtlijn wordt nog opgemerkt
dat “de beperkingen van de rechten van aandeelhouders en
schuldeisers […] in overeenstemming [moeten] zijn met artikel 52 van het Handvest. De afwikkelingsinstrumenten dienen daarom alleen te worden toegepast op instellingen die
falen of waarschijnlijk zullen falen, en alleen wanneer zulks
noodzakelijk is om de doelstelling van financiële stabiliteit in
het algemeen belang na te streven. Afwikkelingsinstrumenten dienen met name te worden toegepast wanneer de instelling niet volgens een normale insolventieprocedure kan
worden geliquideerd zonder het financiële stelsel te destabiliseren, de maatregelen noodzakelijk zijn om de snelle overdracht en continuïteit van systeemkritische functies te verzekeren en er geen redelijk vooruitzicht is op een alternatie-
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ve oplossing vanuit de particuliere sector, zoals onder meer
een zodanige kapitaalverhoging door de bestaande aandeelhouders of door een derde dat de levensvatbaarheid
van de instelling volledig wordt hersteld. Bij het toepassen
van afwikkelingsinstrumenten en het uitoefenen van afwikkelingsbevoegdheden moet voorts rekening worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel en de bijzondere kenmerken van de rechtsvorm van een instelling. [..] Er mag
niet onevenredig worden ingegrepen in de eigendomsrechten. Getroffen aandeelhouders en schuldeisers mogen geen
grotere verliezen lijden dan de verliezen die zij zouden hebben geleden als de instelling op het moment van het nemen
van het afwikkelingsbesluit zou zijn geliquideerd.”
Het Eerste Protocol en het Handvest tasten niet het recht
aan dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij
noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van de
Rechten van de Mens vereist artikel 1 van het Eerste Protocol in de eerste plaats dat elke inbreuk door de Staat op het
ongestoorde genot van eigendom bij de wet voorzien en in
overeenstemming met het nationale recht is. Dit nationale
recht moet voldoende toegankelijk en nauwkeurig zijn en de
toepassing daarvan moet voldoende voorzienbaar zijn (arresten van 25 juni 1996 inzake Amuur tegen Frankrijk, nr.
19776/92, par. 50 en 9 november 1999 inzake Špacek tegen Tsjechië, nr. 26449/95, par. 54; www.echr.coe.int). De
inbreuk moet in de tweede plaats een legitiem in het algemeen belang gelegen doel dienen. In de derde plaats is een
inbreuk op het ongestoord genot van eigendom slechts toegestaan als de gebruikte middelen evenredig zijn aan het
daarmee nagestreefde doel. Dit vereist een evenwicht tussen het nagestreefde doel en de bescherming van individuele rechten.
Bij de beoordeling van wat het algemeen belang vergt en de
keuze van de middelen om dit te bereiken komt de nationale
wetgever "a wide margin of appreciation" toe. Het EHRM
heeft voorts benadrukt dat deze ‘wide margin of appreciation’ zeker geldt voor maatregelen op het terrein van het bewaken van de stabiliteit van het bancaire en financiële stelsel (zie onder meer het arrest van het EHRM van 24 november 2005, Capital Bank AD tegen Bulgarije, nr.
49429/99, par. 136; www.echr.coe.int).
Hieronder zal nog kort nader worden ingegaan op de voorwaarden die aan een beperking van het recht op een ongestoord genot van eigendom worden gesteld.
Bij wet voorzien
De bevoegdheden die thans worden geïntroduceerd en
daarmee de grondslag voor beperking van het recht op een
ongestoord genot van eigendom worden beheerst door de
‘trias’ verordening, richtlijn en de onderhavige implementatiewetgeving. In de verordening en dit wetsvoorstel wordt
bepaald welke voorwaarden zijn verbonden aan het uitoefenen van bevoegdheden en toepassen van maatregelen door
de nationale afwikkelingsautoriteit en welke maatregelen de
nationale afwikkelingsautoriteit in het kader van de afwikkeling van een bank of beleggingsonderneming kan nemen.
Daarmee is voldaan aan de voorwaarde dat de inbreuk bij
wet voorzien is.
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Legitiem doel in het algemeen belang
Hiervoor is, in paragraaf 3, onder d, reeds gewezen op de
doelstellingen van afwikkeling zoals die in de richtlijn en de
verordening zijn geëxpliciteerd. Toepassing van de afwikkelingsinstrumenten in het publieke belang heeft, in algemene
zin, in de eerste plaats tot doel continuïteit van kritieke functies van banken te waarborgen. Kritieke functies zijn activiteiten en diensten die essentieel zijn voor het functioneren
van de reële economie of die, indien zij niet zouden worden
gecontinueerd, zouden kunnen leiden tot een verstoring van
de financiële stabiliteit. In het verlengde hiervan wordt met
afwikkeling beoogd significante nadelige effecten voor het
financiële stelsel te vermijden en daarmee besmetting te
voorkomen. Tegelijkertijd wordt beoogd de lasten van een
deconfiture van een bank in de eerste plaats te leggen bij
hen die kapitaal aan de bank hebben verschaft en niet, zoals eerder veelal geschiedde, bij de Staat. Daarbij worden
spaarders en beleggers beschermd die onder het DGS dan
wel het beleggerscompensatiestelsel vallen en worden meer
algemeen de gelden en activa van klanten van de bank beschermd. Ten slotte is vereist voor de toepassing van het
afwikkelingsinstrumentarium dat aan reeds genoemde drie
voorwaarden voor afwikkeling is voldaan, waaronder de
voorwaarde dat een afwikkelingmaatregel noodzakelijk is in
het algemeen belang (dit maakt aldus expliciet deel uit van
de criteria voor het toepassen van het afwikkelingsinstrumentarium).
Proportionaliteit
Het Eerste Protocol vereist dat er een evenwicht bestaat
tussen het doel dat wordt nagestreefd en de inbreuk op het
eigendomsrecht. Daarbij wordt overigens opgemerkt dat de
enkele omstandigheid dat minder belastende alternatieve
maatregelen waarmee eenzelfde doel kan worden bereikt
denkbaar zijn, op zichzelf geen grond oplevert voor het oordeel dat er geen evenwichtige verhouding is tussen het doel
en de middelen om dat doel te bereiken (zie het arrest van
het EHRM van 21 februari 1986, James en anderen tegen
het Verenigd Koninkrijk, nr. 8793/79, par 51;
www.echr.coe.int).
In de eerste plaats volgt uit de verordening en de richtlijn dat
aan de hand van een ex-ante waardering dient te worden
bepaald wat de omvang van het kapitaalgat is waarmee de
onderneming kampt. De maatregelen die in het kader van
de afwikkeling worden genomen worden gerelateerd aan die
kapitaalbehoefte en moeten daarom proportioneel zijn. Met
de proportionaliteitseis wordt voorts beoogd te voorkomen
dat sprake is van een zogenoemde excessieve en individuele last (excessive burden). In dit verband moet worden gewezen op de voorwaarde die in zowel de richtlijn als de verordening nadrukkelijk wordt genoemd te weten dat geen enkele crediteur van de instelling in afwikkeling in een nadeliger positie mag worden gebracht dan hij zou zijn indien de
instelling onmiddellijk voorafgaand aan de toepassing van
de afwikkelingsinstrumenten via een reguliere faillissementsprocedure zou worden afgewikkeld (het “no creditor
worse off”-beginsel).
Uit het bovengenoemde arrest James kan eveneens worden
afgeleid dat aan degenen van wie aandelen, obligaties of
leningen worden onteigend een compensatie moet worden
geboden die in redelijke verhouding staat tot de waarde van
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de eigendom. Daartoe is in de richtlijn en verordening bepaald dat na afwikkeling een onafhankelijke waardering
wordt verricht teneinde te bezien of aan die voorwaarde is
voldaan. Is dit niet het geval dat bestaat een recht op financiële compensatie uit het afwikkelingsfonds of het SRF.
Daarmee wordt, gelet op het “no creditor worse off”beginsel, ook aan deze voorwaarde voldaan.
3h. handhaving
Europees
Met het oog op een effectieve taakuitoefening, kent de verordening enkele onderzoeksbevoegdheden toe aan de Afwikkelingsraad. Het gaat hierbij onder meer om verzoeken
om informatie, al dan niet via de nationale bevoegde autoriteiten, gericht aan de (personeelsleden van) entiteiten die
onder het toepassingsgebied van de verordening vallen en
derden aan wie activiteiten zijn uitbesteed en het uitvoeren
van onderzoeken en inspecties ter plaatse. 474 De verordening kent aan de Afwikkelingsraad ook de handhavende bevoegdheid toe tot het opleggen van bestuurlijke geldboeten
en lasten onder dwangsom. Bij overtreding van enkele verplichtingen uit de verordening kan de Afwikkelingsraad een
boete opleggen met een basisbedrag van minimaal 0,05%
en maximaal 0,5% van de totale jaaromzet in het voorgaande boekjaar. Verzwarende of mitigerende factoren kunnen
het basisbedrag respectievelijk doen verhogen of verlagen.
De boete kan maximaal 1% van de jaaromzet bedragen,
tenzij het (in)directe financiële voordeel van de door de inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen de 1% overstijgt.475 De Afwikkelingsraad is ook de bevoegdheid toegekend tot het opleggen van een last onder dwangsom van
per dag 0,1 % van de gemiddelde dagomzet van het voorafgaande boekjaar.476
Besluiten tot oplegging van een geldboete en tot invordering
van een verbeurde dwangsom door de Afwikkelingsraad op
grond van de verordening worden binnen Nederland rechtstreeks ten uitvoer gelegd zonder dat er een inhoudelijke
toetsing van het besluit plaats vindt. Op grond van de Wet
van 24 februari 1955 houdende regeling van gedwongen
tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen, die ingevolge het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal kunnen worden tenuitvoergelegd (Stb. 1955, 73) kan in Nederland, met tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, door de
griffier van de Hoge Raad op uitspraken en beschikkingen
die, zoals de betreffende besluiten tot geldboete en tot invordering van een dwangsom, voortvloeien uit de verdragen
van de Europese Unie, een formule tot gedwongen tenuitvoerlegging binnen de Nederlandse rechtsorde worden
aangebracht. De griffier verifieert de authenticiteit van de
besluiten maar toetst niet inhoudelijk. Wanneer op een besluit de formule tot gedwongen tenuitvoerlegging is aangebracht, kan het besluit ten uitvoer worden gelegd als een
burgerlijk vonnis volgens het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Betaalde boetes en verbeurde dwangsommen komen ten

goede aan het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. 477 De
Afwikkelingsraad is verplicht tot het openbaar maken van
besluiten tot het opleggen van geldboeten en lasten onder
dwangsom, tenzij deze openbaarmaking de afwikkeling van
de entiteit in gevaar zou kunnen brengen. De publicatie
vindt in beginsel ongeanonimiseerd plaats. Publicatie vindt
geanonimiseerd plaats indien bekendmaking van persoonsgegevens onevenredig is, volledige openbaarmaking disproportionele schade voor de betrokken partijen tot gevolg
zou hebben of indien dit de stabiliteit van de financiële
markten in gevaar zou brengen of een lopend strafrechtelijk
onderzoek zou ondermijnen.478
Nationaal
Vanwege het sterke onderscheid tussen de sanctiebevoegdheden van toezichthouders in de verschillende nationale rechtsstelsels binnen de Europese Unie en de verschillende maatstaven die gehanteerd werden door de betreffende toezichthouders bij het opleggen van sancties, zijn er
met de implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten 479
reeds bepaalde handhavingsbevoegdheden geharmoniseerd.
De eisen aan de nationale handhavingsbevoegdheden uit
de onderhavige richtlijn sluiten nauw aan op de handhavingsbevoegdheden zoals voorzien in de richtlijn kapitaalvereisten. Uitgangspunt is dat de bestuurlijke sancties en
andere bestuurlijke maatregelen doeltreffend, evenredig en
afschrikwekkend zijn. De afwikkelingsautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen voor bepaalde overtredingen door
een bank of beleggingsonderneming van maximaal 5 miljoen euro (als het een natuurlijke persoon betreft) of 10%
van de totale jaaromzet (als het een rechtspersoon betreft).480 Ook kan aan leden van het bestuur of senior management van bepaalde instellingen een tijdelijk verbod
worden opgelegd om managementfuncties in dergelijke instellingen te bekleden. 481 De richtlijn bevat verder bepalingen met betrekking tot het bekend maken van sancties en
het melden van opgelegde sancties bij de EBA. 482 Ook deze
bepalingen sluiten nauw aan op het stelsel van sanctionerende bevoegdheden zoals geïmplementeerd met de richtlijn kapitaalvereisten.
De Wft is reeds in lijn gebracht met dit stelsel van sanctionerende bevoegdheden middels de implementatie van de
richtlijn kapitaalvereisten.
Bij de vaststelling van de aard van bestuurlijke boetes en de
omvang van de administratieve geldboeten is de toezichthouder gehouden aan de Awb en de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. De toezichthouder moet het besluit
goed motiveren. Dit betekent dat alle relevante omstandigheden in aanmerking dienen te worden genomen.483 Hierbij
gaat het onder meer om de ernst en duur van de onderne477
478
479
480
481

474
475
476

Artikel 34, 35 en 36 van de verordening.
Artikel 38 van de verordening.
Artikel 39 van de verordening.
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482
483

Artikel 41, vierde lid, van de verordening.
Artikel 41 van de verordening.
Stbld. 2014, 253, Implementatiewet richtlijn en verordening
kapitaalvereisten.
Artikel 111, tweede lid, onderdeel d en e, van de richtlijn.
Artikel 111, tweede lid, onderdeel c, van de richtlijn.
Artikel 112 en 113 van de richtlijn.
Zie hiervoor ook het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.
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ming, de mate waarin de verantwoordelijke natuurlijke of
rechtspersoon verwijtbaar heeft gehandeld , de financiële
draagkracht van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon, het bedrag van de door de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon behaalde winsten of vermeden verliezen, voor zover deze kunnen worden bepaald, de verliezen die derden wegens inbreuk hebben geleden, voor zover deze kunnen worden bepaald, de
mate waarin de voor de schending aansprakelijke natuurlijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteit meewerkt,
eerdere overtredingen van de voor de schending aansprakelijke natuurlijke of rechtspersoon en eventuele gevolgen
van overtreding voor het systeem.

worden gedeeld. Met deze informatie kan de AFM beoordelen of het aangewezen is dat zij uitvoering geeft aan haar
wettelijke taken of bevoegdheden, en kan zij zo nodig voorbereidingen treffen.
Zo kan het afwikkelingsproces aanleiding geven om de
handel in financiële instrumenten op te schorten of te onderbreken, ook indien DNB daartoe geen expliciet verzoek
heeft gedaan op grond van artikel 3A:54. Het tijdig informeren van de AFM kan de AFM ook in staat te stellen om
eventueel marktmisbruik te constateren en daartegen op te
treden. Tot slot kan de informatie de AFM in staat stellen om
het gedragstoezicht tijdens de afwikkelingsfase voor te bereiden.

3i. samenwerking afwikkelingsautoriteit, de nationale bevoegde autoriteit, de nationale afwikkelingsautoriteit en de
AFM
Onder de verordening zijn de nationale bevoegde autoriteit
en de nationale afwikkelingsautoriteit in alle fasen van het
afwikkelingsproces gehouden tot loyale samenwerking met
en informatie uitwisseling aan de Afwikkelingsraad
bij de vervulling van de toezichttaak. Samenwerking kan inhouden dat de nationale afwikkelingsautoriteit actief bijstand
verleent aan de afwikkelingsautoriteit bij onderzoeken en inspecties ter plaatse of dat de nationale bevoegde autoriteit
of de nationale afwikkelingsautoriteit verificatietaken uitoefent. Onder de verordening moet niet alleen worden samengewerkt in het kader van de uitvoering van de afwikkelingsbesluiten van de Afwikkelingsraad, maar ook vóór de vaststelling van een afwikkelingsbesluit, in de fase van de afwikkelingsplanning of in de fase van vroegtijdige interventie. De
samenwerking en informatie uitwisseling tussen de Afwikkelingsraad en de nationale autoriteiten kan nader worden ingevuld door middel van overeenkomsten. Ten aanzien van
samenwerking kan de Afwikkelingsraad ook richtsnoeren en
algemene instructies opstellen. De informatie die de Afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteiten tijdens
de afwikkelingsprocedure verkrijgen, zijn vanwege de gevoeligheid van deze informatie, alvorens het afwikkelingsbesluit openbaar wordt gemaakt, aan de vereisten inzake
beroepsgeheim onderworpen.
Naast DNB heeft ook de AFM verschillende bevoegdheden
in de vroegtijdige interventiefase. Zo kan de AFM bindende
aanwijzingen geven (artikel 1:75), maatregelen nemen op
grond van artikel 1:75a, een curator benoemen (artikel 1:76)
of een bijzondere bewindvoerder (artikel 1:76a). De AFM
kan deze bevoegdheden inzetten in het kader van het door
haar uitgevoerde gedragstoezicht. In een dergelijke situatie,
maar ook in de situatie dat DNB in deze fase bevoegdheden
uitoefent ten aanzien van instellingen die mede onder toezicht staan van de AFM, zullen de toezichthouders elkaar
tijdig dienen te informeren. Artikel 1:90 biedt de mogelijkheid
om daarbij vertrouwelijke informatie te verstrekken. Artikel
1:47 bepaalt daarnaast dat de toezichthouder die het voornemen heeft om een curator of een bijzondere bewindvoerder te benoemen bij een onderneming die ook onder toezicht van de andere toezichthouder staat, eerst om een
zienswijze van de andere toezichthouder vraagt. Verder zal
de DNB de AFM tijdig op de hoogte moeten stellen indien
het voornemen bestaat over te gaan tot afwikkeling. Ook
deze informatie kan op grond van artikel 1:90 met de AFM

§4. het onderhavige wetsvoorstel
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4a. wijze van implementatie
Zoals hiervoor besproken bestaat het Europese kader voor
herstel en afwikkeling uit een richtlijn met betrekking tot beide onderwerpen, aangevuld door een verordening inzake
een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor de
eurolanden en andere deelnemende landen.
De combinatie van de richtlijn en de verordening levert voor
de implementatie een aantal bijzondere aspecten op.
Verhouding richtlijn en verordening
Voorschriften die zijn opgenomen in een EU-verordening
werken rechtstreeks door in de nationale rechtsorde en
daarom is omzetting in nationale regelgeving niet vereist, en
ook niet toegestaan. Dit betekent dat daar waar de verordening reeds in regels voorziet die door de richtlijn van de lidstaten worden vereist, omzetting van de richtlijn in nationale
regelgeving niet langer is aangewezen. De verordening
“overschrijft” dan de noodzaak tot implementatie die voorvloeit uit de richtlijn. Bepalingen uit de verordening kunnen
daarnaast tevens worden beschouwd als een bindende nadere inhoudelijke invulling en uitwerking van bepalingen uit
de richtlijn, die in de plaats komt van eventuele keuzes bij
een omzetting in nationaal recht. Als gevolg hiervan is implementatie van de richtlijn in dit wetsvoorstel beperkt tot
hetgeen waarin de verordening niet voorziet. De richtlijn behoudt ten opzichte van de verordening wel een aanvullende
werking, mits dit geen afbreuk doet aan de werking van de
verordening. DNB zal als nationale afwikkelingsautoriteit
rechtreeks de verordening en de daarin opgenomen bevoegdheden toepassen, aangevuld met de toepassing van
de bepalingen in de Wft die dienen ter implementatie van de
richtlijn.
Verschillen in reikwijdte
Een volgende bijzonderheid bij de implementatie is dat de
reikwijdte van de richtlijn en die van de verordening niet gelijk zijn. De richtlijn ziet op het herstel en de afwikkeling van
banken en van beleggingsondernemingen in de zin van de
verordening kapitaalvereisten waarop de hoogste eigenvermogenseis van toepassing is. De verordening sluit daarentegen aan bij de reikwijdte van de verordening bankentoezicht, en ziet uitsluitend op banken en bankengroepen.
Dit betekent dat de richtlijn voor de beleggingsondernemingen waarop zij van toepassing is en de groepen waarvan
deze beleggingsondernemingen onderdeel uitmaken, al-
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thans, voor zover dat geen bankengroepen zijn, in zijn geheel geïmplementeerd dient te worden.
Deze restcategorie van beleggingsondernemingen en groepen die buiten het bereik van de werking van de verordening vallen, betreft overigens een marginaal verschijnsel
aangezien het om een zeer beperkt aantal beleggingsondernemingen gaat. Voor de implementatie van onderdelen
van de richtlijn uitsluitend ten behoeve van deze restcategorie is in het wetsvoorstel zoveel mogelijk aangesloten bij de
corresponderende inhoudelijke bepalingen in de verordening voor banken en bankengroepen. Hiermee wordt verzekerd dat voor de afwikkeling van entiteiten die onder de
werking van de verordening vallen en de afwikkeling van entiteiten die buiten de werking van de verordening vallen, in
materieel opzicht op grond van hetzelfde inhoudelijke kader
plaatsvindt. In procedureel opzicht zal de afwikkeling van
deze beide categorieën echter verschillend zijn omdat buiten de reikwijdte van de verordening niet de Afwikkelingsraad bevoegd is maar ten aanzien van entiteiten in Nederland altijd DNB, die in het geval van groepsafwikkeling handelt in afstemming met de afwikkelingsautoriteiten van andere lidstaten.
Ook inhoudelijk zijn de reikwijdte van de richtlijn en die van
de verordening niet gelijk. Voor een aantal onderwerpen
geldt dat de verordening die niet regelt of (gedeeltelijk) terugverwijst naar de richtlijn. Het betreft onder meer: herstelplanning, maatregelen tot vroegtijdige interventie, uitvoering
van een besluit tot AFOMKI of afwikkeling, en de erkenning
en uitvoering van besluiten van afwikkelingsautoriteiten in
derde landen. Voor deze onderwerpen geldt dat de richtlijn
volledig wordt geïmplementeerd; dus ook voor de entiteiten
die onder de reikwijdte van de verordening vallen.
Gefaseerde operationalisering gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
Een ander bijzonder aspect bij de implementatie betreft de
momenten waarop verschillende onderdelen van het kader
dat wordt gevormd door de richtlijn en de verordening geëffectueerd worden. De onderdelen van de richtlijn die implementatie behoeven krijgen effect op het moment van omzetting in nationaal recht, bij de inwerkingtreding van de implementatiewet of onderdelen daarvan. De verordening
voorziet in de momenten waarop verschillende onderdelen
van de verordening van toepassing worden. Voorafgaand
aan 1 januari 2015 is reeds het institutioneel kader van het
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van kracht
geworden, dat onder meer voorziet in de instelling van de
Afwikkelingsraad. Ook beschikken de Raad en de Europese
Commissie al over de bevoegdheden om uitvoeringshandelingen respectievelijk gedelegeerde handelingen vast te stellen.
Per 1 januari 2015 zijn de onderdelen van de verordening
van toepassing die zien op de totstandkoming van de afwikkelingsplannen en de bevoegdheden van de Afwikkelingsraad om (daartoe) informatie te verzamelen en met de nationale afwikkelingsautoriteiten samen te werken. Zowel de
Afwikkelingsraad als DNB als nationale afwikkelingsautoriteit beschikt vanaf die datum over de bevoegdheid om de
afwikkelingsplannen vast te stellen en de afwikkelbaarheid
van banken en bankengroepen te beoordelen. Indien noodzakelijk kunnen maatregelen worden opgelegd ter verbete-
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ring van de afwikkelbaarheid en om (voor de toepassing van
bail-in) een minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva (de hierboven reeds genoemde MREL) vast te stellen. In dat kader bestaat de bevoegdheid om vereenvoudigde verplichtingen toe te passen
of om ontheffing van bepaalde verplichtingen te verlenen.
Na de inwerkingtreding van de regels met betrekking tot de
voorbereiding en planning zullen per 1 januari 2016 de overige onderdelen van de verordening van toepassing worden,
waarmee het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme
vanaf die datum volledig operationeel zal zijn en daadwerkelijk tot afwikkeling kan worden overgegaan. Bij afwikkeling
kan dan gebruik worden gemaakt van de afwikkelingsinstrumenten en –maatregelen waarin is voorzien in het wetvoorstel. Overeenkomstig het voorgaande worden de volgende onderdelen uit de richtlijn en verordening achtereenvolgens van kracht:
• De voorbereiding en planning van de afwikkeling van
banken en bankengroepen op grond van de verordening
(o.g.v. verordening per 1 januari 2015);
• Alle regels uit de richtlijn voor zowel banken als beleggingsondernemingen en hun groepen, met uitzondering
van de voorbereiding en planning van de afwikkeling
van banken en bankengroepen (o.g.v. implementatiewet
in de loop van 2015);
• De besluitvorming inzake de afwikkeling van banken en
bankengroepen en eventuele financiering van de afwikkeling uit het gemeenschappelijk fonds (o.g.v. verordening vanaf 1 januari 2016).
Op basis van dit verloop van het van toepassing worden van
verschillende onderdelen van de verordening en de implementatie van de richtlijn, is besloten de wijzigingen van de
Wft in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke situatie – de situatie waarin de verordening volledig
van kracht zal zijn. De regels ten aanzien van de voorbereiding en planning van afwikkeling worden alleen geïmplementeerd ten aanzien van beleggingsondernemingen en
groepen die niet onder de werking van de verordening vallen. Datzelfde gebeurt ten aanzien van de besluitvorming en
financiering uit het nationale fonds, met dien verstande dat
de bepalingen inzake de besluitvorming ten aanzien van afwikkeling op basis van overgangsrecht tevens van toepassing zijn op banken en bankengroepen tot het moment dat
de verordening volledig van kracht wordt en besluitvorming
plaatsvindt op grond van de verordening. Voor de regeling
van financiering uit het nationale fonds, inclusief de bijbehorende heffing, tot het moment dat het gemeenschappelijk
fonds operationeel wordt,is gekozen voor overgangsrecht.
Zie voor een nadere uiteenzetting de artikelsgewijze toelichting bij de bepalingen van het overgangsrecht. Totdat de
implementatiewet in werking treedt, staat voor een mogelijke afwikkeling het huidige afwikkelingsinstrumentarium in de
Wft ter beschikking. De voorbereiding en planning voor de
afwikkeling van banken kan reeds daarvoor plaatsvinden op
grond van de rechtstreekse werking van de verordening.
Vormgeving implementatie
Ingevolge hoofdstuk 3.5 van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de wet is thans nog voorzien
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in regels in verband met de liquidatie of afwikkeling van
banken, namelijk in het kader van de toepassing van de
noodregeling, het overdrachtsplan en het DGS. Ook voorziet Deel 3 van de Wft sinds de implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten 484 per 1 augustus 2014, in artikel
3:159ai reeds in de bevoegdheid van DNB tot het opstellen
van afwikkelingsplannen. Vanwege de relatieve omvang en
het gewicht van de het nieuwe afwikkelingsinstrumentarium
voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen is ervoor gekozen dat op te nemen in een na het huidige Deel 3
in te voegen nieuw Deel 3A met als titel “Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen”. Tevens wordt hiermee in de Wft het nieuwe afwikkelingsinstrumentarium (“gone concern”) nader gescheiden
en onderscheiden van de regels die gelden bij het doorlopend toezicht op banken die levensvatbaar zijn (“going concern”), welk onderscheid eveneens tot uitdrukking komt in
de verdeling in taken en verantwoordelijkheden binnen
DNB. Zie de toelichting hieronder in paragraaf 4b. De onderdelen van de richtlijn die zien op herstel en vroegtijdige
interventie worden geïmplementeerd in delen 1 en 3 van de
Wft.
4b. de nationale afwikkelingsautoriteit
DNB aangewezen als de nationale afwikkelingautoriteit
Op grond van de richtlijn dient elke lidstaat een nationale
afwikkelingsautoriteit (“National Resolution Authority”, NRA)
aan te wijzen die de bevoegdheid krijgt om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen. Autoriteiten die in aanmerking komen om
te worden aangewezen als afwikkelingsautoriteit zijn onder
meer nationale centrale banken, ministeries of andere overheidsorganen. Daarnaast biedt de richtlijn de mogelijkheid
om de prudentieel toezichthouder in een lidstaat aan te wijzen als de nationale afwikkelingsautoriteit.
In Nederland is bij Algemene Maatregel van Bestuur per 1
januari 2015 DNB aangewezen als nationale afwikkelingsautoriteit.485 Met de keuze om DNB als afwikkelingsautoriteit
aan te wijzen, wordt aangesloten bij de huidige taken van
DNB en wordt gebruik gemaakt van de bestaande deskundigheid van DNB en is een nauwe en effectieve coördinatie
tussen de fase van doorlopend toezicht en de fase van afwikkeling mogelijk, met inbegrip van het gebruik en de uitwisseling van informatie. Bovendien is deze keuze het
meest kostenefficiënt.486
De richtlijn schrijft voor dat op het moment dat ervoor wordt
gekozen – zoals in Nederland het geval is - om de prudentieel toezichthouder tevens de afwikkelingstaken te geven, er
passende structurele regelingen moeten worden getroffen
om operationele onafhankelijkheid te garanderen en belangenconflicten te voorkomen tussen enerzijds de toezichtfunctie en anderzijds de afwikkelingsfunctie. Er dient met
name zorg voor te worden gedragen dat er binnen DNB
operationele onafhankelijkheid bestaat tussen de afwikkelingsfunctie, de toezichtfunctie (financiële stabiliteit) en monetaire functie.
484
485
486

Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten.
Stb. 2014, 512.
Kamerstuk 32.013, nr. 77, p.4.

© R.E. Batten januari 2020

Teneinde de operationele onafhankelijkheid te bewerkstelligen heeft DNB zelf inmiddels een aparte divisie opgericht
waarbinnen de afwikkelingsfunctie is belegd. Op die manier
zijn de personeelsleden van DNB die betrokken zijn bij de
uitvoering van de afwikkelingsfunctie structureel gescheiden
van, en vallen onder andere rapportagelijnen dan, personeelsleden van DNB die betrokken zijn bij de uitvoering van
de toezichtfunctie of met betrekking tot andere functies.
Ook om de onafhankelijke besluitvorming over de uitoefening van de afwikkelingstaak binnen DNB te waarborgen, is
een aantal maatregelen getroffen.
In de Bankwet 1998 wordt bepaald dat één van de leden
van de directie van DNB belast is met de nieuwe afwikkelingstaak. Vervolgens wordt bepaald dat een aantal andere
taken van DNB niet mag worden gecombineerd met de afwikkelingstaak, vanwege mogelijk conflicterende belangen.
De hiervoor geschetste figuur van de directeur afwikkeling
kan op deze wijze niet tevens eerstverantwoordelijk zijn
voor het toezicht op banken, de financiële stabiliteitstaak of
de monetaire taak van DNB.
In de Bankwet 1998 wordt daarnaast een strak mandaat
opgenomen voor de directeur aan wie de afwikkelingstaak
wordt toebedeeld. Voor wat betreft dat mandaat geldt dat
het least cost principle uitgangspunt is. Met andere woorden, bij de uitvoering van de afwikkelingstaak dient een beroep op publieke middelen in beginsel te worden vermeden.
Indien een beroep op overheidsmiddelen echter onvermijdelijk is, kan er enkel een beroep worden gedaan op overheidsgeld indien dat noodzakelijk is voor vervulling van de
afwikkelingsdoelstellingen in de verordening.487 Daarbij komt
dat voor besluiten die rechtstreeks budgettaire gevolgen of
systeemimplicaties hebben voorafgaande goedkeuring van
de minister van Financiën vereist is.
Ook zal in de Bankwet 1998 de onafhankelijke positionering
van de afwikkelingstaak verder worden gewaarborgd door
het wettelijk regelen van een bijzondere stemverhouding in
de directie. Hierbij geldt dat de stem van de directeur afwikkeling bij de meerderheid van de besluiten in het kader van
de afwikkelingstaak een gewicht heeft dat gelijk is aan de
stemmen van de overige leden van de directie tezamen. In
het uitzonderingsgeval dat de stemmen staken, heeft de directeur afwikkeling vervolgens doorzettingsmacht, doordat
hij de beslissende stem kan uitbrengen.488 Deze bijzondere
stemverhouding laat onverlet dat besluiten formeel worden
genomen door de directie van DNB als college en dat daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt. Daarbij
blijft als uitgangspunt gelden dat besluitvorming in de directie van DNB in goed overleg plaatsvindt waarbij gestreefd
wordt naar consensus. De doorzettingsmacht voor de direcAfwikkelingsdoelstellingen (artikel 14 van de verordening):
i) de continuïteit van kritieke functies garanderen;
ii) significante nadelige gevolgen voor de financiële stabiliteit vermijden, met name door besmetting, onder meer van de marktinfrastructuur, te voorkomen en door de marktdiscipline te
handhaven;
iii) overheidsmiddelen beschermen door het beroep op buitengewone openbare financiële steun zoveel mogelijk te beperken;
iv) beschermen van bepaalde deposanten en beleggers; en
v) de gelden en activa van cliënten beschermen.
488 Zie voorts Kamerstuk 32.013, nr. 77, p. 5 en 6.
487
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teur afwikkeling komt slechts aan de orde in die uitzonderlijke gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt en het belang van de afwikkelingstaak dient te prevaleren.
Met bovenstaande maatregelen wordt gewaarborgd dat aan
de kennis en expertise van andere disciplines binnen DNB
recht wordt gedaan, zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijke positionering van de afwikkelingsfunctie zoals
door de richtlijn wordt vereist.
Taakverdeling tussen de Afwikkelingsraad en DNB
In de verordening staat de taakverdeling opgenomen tussen
de Afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteiten. Daarbij is bepaald dat de Afwikkelingsraad bij de uitoefening van haar taken primair verantwoordelijk is voor:
• significante banken(groepen) en bepaalde entiteiten die
daar onderdeel van uitmaken;
• minder significante banken(groepen) waarvan de ECB
heeft besloten het toezicht naar zich toe te trekken; en
• andere grensoverschrijdende groepen (waar een bank
onderdeel van uitmaakt).
DNB is primair verantwoordelijk voor minder significante
banken(groepen).
Ten aanzien van de bovengenoemde entiteiten en groepen
verricht DNB de volgende taken en past het bij het verrichten daarvan de desbetreffende bepalingen van verordening
toe:
1. het vaststellen van afwikkelingsplannen en het beoordelen van de afwikkelbaarheid;
2. het vaststellen van vroegtijdige-interventiemaatregelen;
3. het toepassen van vereenvoudigde verplichtingen of het
verlenen van ontheffing van de verplichting om een afwikkelingsplan op te stellen;
4. het vaststellen van het minimumvereiste voor eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva;
5. het vaststellen van afwikkelingsbesluiten en het toepassen van afwikkelingsinstrumenten;
6. het afschrijven of omzetten van relevante kapitaalinstrumenten.
Indien een afwikkelingsbesluit van DNB echter het gebruik
van de middelen uit het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds vereist, zal de primaire verantwoordelijkheid over de
afwikkeling overgaan van DNB naar de Afwikkelingsraad.
Daarnaast kan de Afwikkelingsraad instructies geven aan
DNB en onder bepaalde voorwaarden een entiteit die onder
de primaire verantwoordelijkheid van DNB staat naar zich
toe trekken en de bevoegdheden direct zelf uitoefenen.
Tot slot zal DNB ook een voorbereidende en uitvoerende rol
innemen ten aanzien van entiteiten die onder de primaire
verantwoordelijkheid van de Afwikkelingsraad vallen. Zo kan
de Afwikkelingsraad aan DNB vragen om een ontwerpafwikkelingsplan op te stellen en deze aan de Afwikkelingsraad
voor te leggen. Daarnaast zal DNB als nationale afwikkelingsautoriteit uitvoering dienen te geven aan de besluiten
die de Afwikkelingsraad op grond van de verordening
neemt. De bevoegdheden die nodig zijn om deze besluiten
uit te kunnen voeren zijn DNB krachtens de richtlijn verleend
(zie hiervoor ook paragraaf 3).
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Tabel: taakverdeling binnen de verordening
Afwikkelingsraad verantDNB verantwoordelijk
woordelijk voor:
voor:
Significante banken489
Minder significante ban(groepen) en bepaalde enti- ken(groepen)
teiten die daar onderdeel
van uitmaken
Minder significante banBinnenlandse bankengroeken(groepen) waarvan de
pen
ECB heeft besloten het toezicht naar zich toe te trekken.
Andere grensoverschrijdende groepen (waar een bank
onderdeel van uitmaakt)
4c. het nieuwe afwikkelingsregime
De huidige overdrachtsregeling en het afwikkelingsregime in
de richtlijn voor banken
Het huidige Deel 3 van de Wft kan worden toegepast op
banken en verzekeraars. Met betrekking tot banken wordt
het volgende opgemerkt. Het huidige Deel 3 kent drie soorten overdracht. De richtlijn kent naast het instrument van
bail-in nog drie afwikkelingsinstrumenten, die eveneens bestaan uit een overdracht. Schematisch kan een en ander als
volgt worden weergegeven.
Huidig Deel 3
Activa/passiva-overdracht
deposito-overdracht
aandelenoverdracht

Richtlijn
verkoop van de onderneming
overdracht aan een overbruggingsinstelling
afsplitsing van activa

De indeling in het huidige Deel 3 is gebaseerd op het object
van de overdracht:
wat wordt er overgedragen? De indeling in de richtlijn is
deels gebaseerd op andere criteria dan die in de huidige
Wft. Het eerste instrument dat in richtlijn wordt genoemd is
het instrument van verkoop van de onderneming. Het betreft
de overdracht van aandelen of andere eigendomsinstrumenten en de overdracht van alle of bepaalde activa of passiva van een entiteit in afwikkeling. Met dit instrument kan
de afwikkelingsautoriteit twee verschillende overdrachten
bewerkstelligen. In de eerste plaats kan de afwikkelingsautoriteit activa en passiva van de onderneming zelf overdragen. In zoverre komt dit instrument overeen met de activa/passiva-overdracht in het huidige Deel 3. In de tweede
plaats kan de afwikkelingsautoriteit de door de entiteit in afwikkeling uitgegeven aandelen (daaronder ook begrepen
andere eigendomsinstrumenten) overdragen. Deze overdracht komt overeen met de aandelenoverdracht in het huidige Deel 3. Bij een overdracht van activa en passiva verSignificante banken zijn banken:
- met balanstotaal van meer dan 30 miljard euro;
- met een balanstotaal groter dan 20% van het bruto nationaal product van hun thuisland;
- die behoren tot de drie grootste banken in een deelnemende lidstaat; of . die door de ECB of de nationale bevoegde autoriteiten zijn aangemerkt als systeemrelevant.
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andert de entiteit in afwikkeling niet van eigenaar maar worden haar vermogensbestanddelen aan een ander overgedragen. Bij een aandelenoverdracht blijft de entiteit in afwikkeling eigenaar van haar vermogensbestanddelen, maar
verandert die entiteit zelf van eigenaar.
In het huidige Deel 3 is de deposito-overdracht als een apart
type overdracht geregeld, terwijl dit type overdracht in de
richtlijn valt onder het instrument van verkoop van de onderneming. Voor zover de in de richtlijn gebruikte term “verkoop van de onderneming” zou suggereren dat de onderneming slechts in haar geheel kan overgaan, wordt opgemerkt dat dit instrument ook omvat de situatie waarin niet de
onderneming zelf wordt overgedragen, maar haar vermogensbestanddelen, en zelfs de situatie waarin slechts een
deel van die vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld deposito’s, wordt overgedragen. Onder het huidige Deel 3 kunnen
de activa en passiva, de deposito’s en de aandelen ook
naar een overbruggingsinstelling overgaan. Een overbruggingsinstelling is opgericht om tijdelijk het eigendom van activa en passiva, deposito’s of aandelen te houden teneinde
de kritieke functies van de entiteit in afwikkeling in stand te
houden. In de richtlijn wordt de overbruggingsinstelling uitdrukkelijk als mogelijk type verkrijger genoemd. Dat is niet
het geval in het huidige Deel 3, maar ook daar is overdracht
aan een overbruggingsinstelling mogelijk. Dat geldt ook voor
het instrument van afsplitsing van activa. Bij de toepassing
van dat instrument draagt de afwikkelingsautoriteit activa en
passiva over aan een entiteit voor activa- en passivabeheer.
In het huidige Deel 3 wordt de entiteit voor activa- en passivabeheer niet uitdrukkelijk als type verkrijger genoemd,
maar ook daar is een overdracht aan een entiteit voor activa- en passivabeheer mogelijk.
De indeling in Deel 3 is dus een andere dan die in de richtlijn, maar materieel komt het geheel van de drie soorten
overdracht in het huidige Deel 3 overeen met het geheel
van de drie overdrachtsinstrumenten in de richtlijn. Anders
gezegd: hetgeen kan worden overgedragen onder de huidige Wft kan tevens onder de richtlijn worden overgedragen,
en ook de typen verkrijger onder de huidige Wft verschillen
niet van de typen verkrijger onder de richtlijn. Vanuit materieel oogpunt zou het dan ook voor de implementatie niet nodig zijn de indeling van afwikkelingsinstrumenten in de huidige Wft te vervangen door de indeling in de richtlijn. Toch is
ervoor gekozen de indeling in de huidige Wft te vervangen
door de indeling onder de richtlijn. Daardoor wordt de herkomst van de in de wet opgenomen maatregelen duidelijker,
sluit de implementatiewet beter aan bij de verordening en
worden complicaties voorkomen die zouden kunnen ontstaan doordat de richtlijnindeling in de mal van de bestaande wet wordt geperst. Naast de drie genoemde afwikkelingsinstrumenten die uit een overdracht bestaan, kent de
richtlijn een vierde afwikkelingsinstrument: het instrument
van de bail-in. Dit instrument is nieuw in de Nederlandse
wet en zou materieel niet kunnen worden ingepast in de
huidige indeling van de typen overdracht. Ook wanneer de
huidige indeling in Deel 3 zou worden gehandhaafd, zou
deze dus in ieder geval moeten worden aangevuld, een reden te meer om de volledige indeling van afwikkelingsinstrumenten van de richtlijn over te nemen in de Wft.
De overdrachtsregeling en het afwikkelingsregime voor ver-
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zekeraars
Het bovenstaande geldt voor banken. De overdrachtsregeling in het huidige Deel 3 kan ook op verzekeraars worden
toegepast. Er is voor gekozen de huidige regeling met betrekking tot verzekeraars in stand te laten. Wel worden enkele bepalingen in de bestaande regeling aangepast nu deze niet langer op banken van toepassing zijn. Daar waar de
implementatie van de richtlijn gevolgen kan hebben voor de
wijze van interpretatie van bestaande bevoegdheden, is een
en ander verduidelijkt of geëxpliciteerd. Eventueel zal op
een later moment worden bezien of, en zo ja, op welke wijze, de regeling voor verzekeraars nadere aanvulling behoeft
in aansluiting op het nieuwe instrumentarium voor banken.
Daarbij zou dan ook kunnen worden bezien of het instrument van de bail-in zich eveneens laat toepassen op verzekeraars.
De noodregeling en het faillissement
Daarnaast bestaan voor banken en verzekeraars in de huidige wet- en regelgeving twee insolventieprocedures: de
noodregeling en het faillissement. Aan de noodregeling
kunnen slechts banken en verzekeraars worden onderworpen. De noodregeling kent een liquidatievariant en een saneringsvariant, waarbij verbintenissen van een bank of verzekeraar kunnen worden overgedragen. Vooralsnog wordt
de noodregeling in stand gelaten, zowel voor banken als
verzekeraars. De richtlijn noopt niet tot afschaffing van de
noodregeling voor banken. Gelet op de korte implementatietermijn wordt nu nog niet bezien of de noodregeling, in het
bijzonder de saneringsvariant, voor banken bestaansrecht
heeft naast het afwikkelingsinstrumentarium van de richtlijn.
Zou worden geconcludeerd dat de noodregeling inderdaad
bestaansrecht heeft voor banken, dan zal tevens worden
bezien of het gewenst is dat ook beleggingsondernemingen
aan de noodregeling kunnen worden onderworpen. Voor de
goede orde wordt opgemerkt dat in de richtlijn regelmatig
sprake is van “normale insolventieprocedures”. Met “normaal” wordt bedoeld: normaal ten opzichte van het afwikkelingsinstrumentarium. Men houde evenwel in het oog dat de
noodregeling ten opzichte van het faillissement, dat kan
worden uitgesproken ten aanzien van iedere schuldenaar,
juist een bijzondere procedure is.
Verhouding wetsvoorstel – verordening met betrekking tot
afwikkeling
Hierboven is reeds ingegaan op de vraag hoe de richtlijn en
de verordening zich vanuit implementatietechnisch oogpunt
tot elkaar verhouden. In deze paragraaf wordt besproken
welke onderdelen met betrekking tot afwikkeling van de
richtlijn aparte implementatie behoeven en welke onderdelen door de verordening worden geïmplementeerd, en daardoor niet apart behoeven te worden geïmplementeerd in dit
wetsvoorstel. Hieronder zal worden ingegaan op het instrument van overdracht van de onderneming, het instrument
van de overbruggingsinstelling en het instrument van afsplitsing van de activa.
Artikel 37, eerste lid, van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten
ervoor zorgen dat de afwikkelingsautoriteit over de nodige
bevoegdheden beschikt om de afwikkelingsinstrumenten toe
te passen. Het is niet nodig deze bepaling afzonderlijk te
implementeren. Artikel 37, tweede lid, van de richtlijn be-

406

algemene delen memories van toelichting
paalt dat, indien een afwikkelingsautoriteit besluit tot de toepassing van een afwikkelingsinstrument dat tot gevolg zou
hebben dat schuldeisers verliezen zouden lijden of dat hun
vorderingen zouden worden omgezet, de afwikkelingsautoriteit haar bevoegdheid om kapitaalinstrumenten af te schrijven en om te zetten uitoefent onmiddellijk voordat zij het afwikkelingsinstrument toepast dan wel op hetzelfde tijdstip.
Artikel 22, eerste lid, van de verordening bepaalt bijna hetzelfde en daarom behoeft artikel 37, tweede lid, van de
richtlijn geen implementatie vanwege artikel 22, eerste lid
van de verordening.
Artikel 37, zesde lid, van de richtlijn bepaalt dat, kort gezegd, wanneer slechts een deel van de activa of passiva
overgaat, het resterende deel in een insolventieprocedure
wordt geliquideerd. Ook deze regel wordt herhaald in de
verordening (artikel 22, vijfde lid). Toch is ervoor gekozen
deze regel op te nemen in het wetsvoorstel, omdat zonder
nadere procedurele bepalingen niet duidelijk is hoe deze insolventieprocedure wordt geopend en welke rechter daartoe
bevoegd is.
Artikel 31, eerste lid, van de richtlijn bepaalt dat de afwikkelingsautoriteit rekening houdt met de doelstellingen van de
afwikkeling en dat zij de instrumenten en bevoegdheden
kiest waarmee de doelstellingen het best kunnen worden
verwezenlijkt. In het tweede lid van dat artikel wordt bepaald
wat de afwikkelingsdoelstellingen zijn: kort gezegd het garanderen van de continuïteit van kritieke functies, significante nadelige gevolgen voor het financiële stelsel vermijden,
overheidsmiddelen beschermen, deposanten beschermen,
en activa van cliënten beschermen. Deze bepaling is eveneens opgenomen in artikel 14 van de verordening, die ook
geldt voor de nationale afwikkelingsautoriteit. Artikel 31 van
de richtlijn behoeft dan ook niet te worden omgezet in Nederlands recht door middel van dit wetsvoorstel.
Artikel 32, eerste lid, van de richtlijn bepaalt wanneer een
afwikkelingsautoriteit een afwikkelingsmaatregel kan nemen. Het betreft een drieledig criterium dat kort gezegd erop
neerkomt dat (1) de desbetreffende instelling faalt of waarschijnlijk zal falen, (2) andere maatregelen het falen naar
verwachting niet voorkomen en (3) de maatregel nodig is in
het algemeen belang. Het vierde en vijfde lid van dat artikel
werken het criterium nader uit. Artikel 18, eerste tot en met
vijfde lid, van de verordening herhaalt hetgeen in artikel 32
van de richtlijn staat. De Afwikkelingsraad, stelt vast of aan
het criterium voor het nemen van een afwikkelingsmaatregel
is voldaan. Dat betekent dat in de Nederlandse wet niet
wordt opgenomen wat het criterium voor het nemen van een
afwikkelingsmaatregel is.
Artikel 33 bepaalt welke afwikkelingsvoorwaarden gelden
voor, kort gezegd, financiële instellingen en holdings. Ook
op dit punt herhaalt de verordening de richtlijn, en wel in artikel 16. Artikel 33 van de richtlijn behoeft dan ook niet te
worden omgezet in Nederlands recht door middel van dit
wetsvoorstel.
Artikel 34 van de richtlijn bepaalt de eerder in paragraaf 3,
onder d, genoemde algemene beginselen met betrekking tot
afwikkeling. Deze voorwaarden worden herhaald in artikel
15, eerste lid van de verordening. Om die reden zijn zij niet
opgenomen in het wetsvoorstel.
Artikel 34, tweede lid, van de richtlijn bepaalt kort gezegd
dat, indien een instelling een groepsentiteit is, de effecten
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van de afwikkelingsmaatregelen op andere groepsentiteiten
en de groep als geheel zo beperkt mogelijk blijven, net als
de nadelige gevolgen voor de financiële stabiliteit van de
Europese Unie en de lidstaten. Ook die bepaling wordt herhaald in de verordening (artikel 15, tweede lid), zodat zij
evenmin is opgenomen in het wetsvoorstel.
Verhouding richtlijn/verordening tot de aanbevelingen van
de ENS
In de onderstaande opsomming staan de onderwerpen
waarover de evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal
(“ENS”) aanbevelingen heeft gedaan voor de wetgeving.490
Per onderwerp wordt weergegeven hoe de richtlijn en de
verordening verbeteringen bieden.
• herstelplannen: de richtlijn geeft in de artikelen 5 tot en
met 9 een regeling inzake herstelplannen.
• herstructurering met inbegrip van bail-in: de richtlijn
geeft in Titel IV, Hoofdstuk IV, afdeling 5, een regeling
met betrekking tot bail-in, en in Hoofdstuk V een regeling inzake afschrijving van kapitaalinstrumenten. In de
verordening wordt dit geregeld in artikel 21 (afschrijving
van kapitaalinstrumenten) en artikel 27 (bail-in).
• overbruggingsinstelling: de artikelen 40 en 41 van de
richtlijn geven een aparte regeling met betrekking tot dit
afwikkelinstrument; de verordening regelt dit in artikel
25.
• living wills: de artikelen 10 tot en met 14 van de richtlijn
geven een regeling met betrekking tot afwikkelingsplannen, de verordening in de artikelen 8 tot en met 10.
• handvatten om verwevenheden die ontvlechting kunnen
bemoeilijken, te kunnen beheersen: artikel 10, zevende
lid, onderdeel c, van de richtlijn, en artikel 8, zevende
lid, onderdeel c, van de verordening, schrijven voor dat
het afwikkelingsplan een demonstratie bevat van de wijze waarop de kritieke functies en kernbedrijfsonderdelen
juridisch en economisch voldoende van de overige functies kunnen worden onderscheiden om bij falen van de
onderneming de continuïteit te waarborgen. Onderdeel f
van dezelfde bepalingen schrijft voor dat het afwikkelingsplan een beschrijving bevat van het aanpakken of
wegnemen van belemmeringen voor de afwikkelbaarheid. Artikel 17 van de richtlijn en artikel 10, elfde lid,
van de verordening geven aan de afwikkelingsautoriteit
de bevoegdheid voor het aanpakken of wegnemen van
belemmeringen van de afwikkelbaarheid, in het bijzonder de bevoegdheid wijzigingen te eisen in de juridische
of operationele structuren.
• Mogelijkheden om het overdrachtsinstrument in te zetten jegens de holding: Artikel 1 van de richtlijn en artikel
2 van de verordening bepalen dat de richtlijn onderscheidenlijk de verordening ook van toepassing is op,
kort gezegd, holdings. Artikel 37, eerste lid, van de richtlijn schrijft voor dat de afwikkelingsautoriteit de afwikkelingsinstrumenten onder andere ook op holdings kan
toepassen. Artikel 18, eerste lid, van de verordening bepaalt hetzelfde. Zoals hierboven reeds opgemerkt, zien
490
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de richtlijn en de verordening niet op verzekeraars. Een
aanpassing van de afwikkelingsbevoegdheden ten aanzien van verzekeraars kan daarom niet in het kader van
deze implementatie gebeuren. In de Wijzigingswet financiële markten 2016 491 wordt geregeld dat DNB de
mogelijkheid krijgt om onder voorwaarden het overdrachtsinstrument ook in te zetten jegens de holding van
een verzekeraar.
• Realiseer een expliciete wettelijke grondslag voor onteigening van passiva: In lijn met de aanbeveling van de
ENS wordt in de Wijzigingswet financiële markten 2016
geregeld dat de Minister van Financiën vorderingsrechten die derden hebben op een probleeminstelling, op
dezelfde wijze kan onteigenen als effecten.
Verhouding tot het Deel Bijzondere maatregelen betreffende
de stabiliteit van het financiële stelsel (Deel 6 Wft)
Sinds 2012 kent de Wet op het financieel toezicht een Deel
6 dat bijzondere maatregelen bevat betreffende de stabiliteit
van het financiële stelsel (ook wel bekend als ‘de Interventiewet’). In dit deel is voorzien in interventiebevoegdheden
van de Minister van Financiën in het geval dat door de situatie waarin een financiële onderneming met zetel in Nederland zich bevindt sprake is van een ernstig en onmiddellijk
gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De bevoegdheden uit Deel 6 van de Wft kunnen, mits aan de genoemde voorwaarde is voldaan, worden toegepast op alle
financiële ondernemingen, daaronder mede begrepen banken en beleggingsondernemingen. De bevoegdheden uit
Deel 6, en dan met name de bevoegdheid om over te gaan
tot onteigening van vermogensbestanddelen van de onderneming of van door of met medewerking van de onderneming uitgegeven effecten, vormen thans de bovenste sport
van de zogenoemde interventieladder.492
Met de komst van de richtlijn en de verordening is voorzien
in een Europees geharmoniseerd kader dat specifiek ten
doel heeft om banken en bepaalde beleggingsondernemingen af te kunnen wikkelen wanneer deze ondernemingen
falen of dreigen te falen. De richtlijn voorziet in de artikelen
56, 57 en 58 in zogenoemde overheidsinstrumenten voor financiële stabilisatie, die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden ingezet door de lidstaten. Het betreft overheidsinterventie in de vorm van financiële steun of in de vorm van
tijdelijk overheidseigendom. Voor Nederland geldt voortaan
voor banken(groepen) het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme op grond van de verordening. Deze verordening voorziet met het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (SRM) in harmonisatie van de besluitvorming
over (de wijze van) afwikkeling van banken(groepen) en
voorziet daarbij, naast bevoegdheden op nationaal niveau
voor de nationale afwikkelingsautoriteit, in bevoegdheden
op Europees niveau die door de Afwikkelingsraad zullen
worden uitgeoefend. Tevens voorziet de verordening in gemeenschappelijke financiering van afwikkeling door de instelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Nu
de verordening niet voorziet in de toepassing van de over491
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heidsinstrumenten voor financiële stabilisatie, behoeven deze bepalingen uit de richtlijn geen implementatie.
Voorgesteld wordt om Deel 6 van de Wft ongewijzigd te
handhaven waarbij het voor ondernemingen die onder het
bereik van het Europese kader vallen, nog meer dan nu al,
zal fungeren als een uiterste terugvaloptie in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van het Europees recht
mag toepassing van (autonome) nationale bevoegdheden
niet leiden tot doorkruising van de werking van het Unierecht en de bevoegdheden van instellingen van de Unie.
Uitoefening van de bevoegdheden uit Deel 6 mag aldus de
effectieve werking van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme niet hinderen. De toepassing van dit mechanisme heeft derhalve voorrang. Daarmee kan geconcludeerd worden dat met de komst van het SRM de regeling in
Deel 6 van de Wft ten aanzien van banken en bankengroepen niet of nauwelijks praktische betekenis meer heeft. Met
de komst van het SRM krijgt dit deel, voor wat betreft de
toepassing op banken en bankengroepen, (nog) meer het
karakter van staatsnoodrecht. De uitzonderlijke
(nood)situaties waarin dit noodrecht nog zou kunnen worden toegepast laten zich naar hun aard moeilijk van tevoren
duiden. Gezien het voorgaande zou het in ieder geval moeten gaan om situaties waarin het SRM niet voorziet dan wel
waarin de mogelijkheden van het SRM onverhoopt zouden
zijn uitgeput. Overigens ligt in het criterium voor toepassing
van de bevoegdheden uit Deel 6 van de Wft, namelijk dat
door de situatie waarin een financiële onderneming met zetel in Nederland zich bevindt sprake is een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel
als geheel, reeds besloten dat aan de toepassing van de
bevoegdheden uit het SRM eerder wordt toegekomen dan
aan een eventuele toepassing van de bevoegdheden uit
Deel 6 van de Wft. Met de handhaving van de onteigeningsbevoegdheid van 6:2 van de Wft wordt tevens de aanbeveling daartoe van de evaluatiecommissie Nationalisatie
SNS Reaal (“ENS”) opgevolgd.493
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de facties van de VVD, de SP en D66 hebben
enige vragen over Deel 6 van de Wft (Interventiewet) in relatie tot het afwikkelingsregime in het voorliggende wetsvoorstel. Zo wordt gevraagd naar de verhouding en de verschillen tussen beide regimes, naar de situaties waarin Deel 6
van de Wft toegepast zou kunnen worden en de mogelijkheden om dit nader in te kaderen. Voorts wordt door de leden van de VVD-fractie nog gevraagd naar de risico’s van
het handhaven van Deel 6 Wft, de eventuele gevolgen
daarvan voor het gelijk speelveld van zowel banken als verzekeraars en de verschillen tussen landen.
In Deel 6 van de Wft is voorzien in interventiebevoegdheden
van de Minister van Financiën in het geval dat door de situatie waarin een financiële onderneming met zetel in Nederland zich bevindt, sprake is van een ernstig en onmiddellijk
gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De bevoegdheden uit Deel 6 van de Wft zijn, in tegenstelling tot
het afwikkelingsregime op grond van de richtlijn, van toe493
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passing op alle financiële ondernemingen. De bevoegdheden uit Deel 6 en met name de bevoegdheid tot nationalisatie door middel van onteigening van vermogensbestanddelen van de onderneming of van door of met medewerking
van de onderneming uitgegeven effecten, vormen de bovenste sport van de zogenoemde interventieladder. Voor
banken en bepaalde beleggingsondernemingen wordt ter
implementatie van de richtlijn het overdrachtsinstrumentarium verder uitgewerkt en wordt de mogelijkheid van het afschrijven en omzetten van kapitaalinstrumenten of het toepassen van bail-in gecreëerd. Bovendien vindt de afwikkeling van banken en bankengroepen voortaan plaats binnen
het SRM, dat wordt ingesteld door de verordening. Het afschrijven en omzetten van kapitaalinstrumenten of het toepassen van bail-in biedt een alternatieve manier om de kapitaalpositie van een instelling te herstellen, zonder dat rechtstreekse financiële overheidssteun of vergaande overheidsinterventie in de vorm van nationalisatie nog nodig zal zijn
en daarop voorrang heeft. Met het instellen van het SRM en
in het bijzonder het SRF wordt bovendien niet langer voorzien in deze vormen van interventie door nationale overheden.
Bij het opstellen van het implementatiewetsvoorstel is de
keuze gemaakt om de bevoegdheden van Deel 6 van de
Wft te behouden ten aanzien van financiële ondernemingen
die onder de reikwijdte van de richtlijn en verordening vallen, bij wijze van noodrecht dat kan worden toegepast in
een eventuele noodsituatie. Bij een dergelijke noodsituatie
dient dan niet alleen sprake te zijn van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel
maar, vanwege de voorrang die de toepassing van het SRM
als bindende regeling binnen de Europese Unie heeft, tevens van een situatie waarin het SRM onverhoopt niet zou
functioneren of de mogelijkheden ervan tekort zouden
schieten om de noodsituatie te adresseren. De mogelijkheid
van toepassing van de nationale interventiebevoegdheden
wordt derhalve reeds volledig ingekaderd door de cumulatie
van de voorwaarden voor toepassing in de Wft zelf en de
voorrang van de toepassing van het SRM. De onvoorziene
omstandigheden waarin sprake kan zijn van een situatie
waarin de mogelijkheden van het SRM tekort zouden kunnen schieten, zijn op voorhand niet concreet aan te geven.
Evenmin is het echter mogelijk op voorhand volledig uit te
sluiten dat dergelijke omstandigheden zich ooit zullen voordoen. In het bijzonder het instrument van nationalisatie kent
geen Europees equivalent en zou als uiterst middel kunnen
dienen indien alle overige mogelijkheden in het kader van
het SRM falen.
De situatie in andere lidstaten op het punt van een bevoegdheid tot nationalisatie is in de eerste plaats afhankelijk
van eventuele deelname aan het SRM. In de richtlijn is nationalisatie onder de noemer van “tijdelijke overheidseigendom” als lidstaatoptie toegestaan in het kader van de nationale afwikkelingsmechanismen op grond van de richtlijn.
Het SRM als gemeenschappelijk Europees afwikkelingsmechanisme voorziet echter niet in het eigenstandig ingrijpen
door nationale overheden door middel van de overheidsinstrumenten voor financiële stabilisatie (zie de artikelen 56,
57 en 58 van de richtlijn). Daarom wordt in het wetsvoorstel
voor Nederland voorgesteld de interventiebevoegdheden in
Deel 6 Wft slechts bij wijze van staatsnoodrecht te behou-
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den, waarbij ingrijpen in het kader van het SRM altijd voorgaat.
Op de tweede plaats kan de wijze waarop het nationaal (financieel) noodrecht is ingericht per land zeer uiteenlopen.
In de Nederlandse situatie bestaat er reeds een specifieke
wettelijke bevoegdheid tot nationalisatie en thans wordt
voorgesteld deze bevoegdheid te handhaven bij wijze van
noodrecht. Het is denkbaar dat in sommige landen een dergelijk bevoegdheid in een noodsituatie toekomt aan de regering, die in een gegeven noodsituatie per decreet tot nationalisatie kan overgaan. Ook kan niet worden uitgesloten dat
landen die thans niet over een wettelijke bevoegdheid beschikken, deze in een noodsituatie alsnog door middel van
noodwetgeving zullen realiseren. Het is overigens, ongeacht
de vraag of reeds tevoren in een nationale bevoegdheid is
voorzien, moeilijk voorstelbaar dat een land, wanneer daartoe een dringende noodzaak bestaat en alle overige mogelijkheden zijn uitgeput, niet tot een dergelijke noodmaatregel
zou overgaan. Het voorstel voor het behoud van de huidige
wettelijke bevoegdheid voorkomt in een dergelijke noodsituatie de noodzaak tot spoedwetgeving.
Aan het behoud van de interventiebevoegdheden in Deel 6
van de Wft bij wijze van staatsnoodrecht zijn geen bezwaren
verbonden. Deel 6 schept geen verplichtingen voor financiele ondernemingen in de vorm van regelgeving die naleving
behoeft, maar vormt grondslag voor mogelijk ingrijpen door
de Minister van Financiën in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen zal toepassing van het Europees geharmoniseerde afwikkelingsregime voorrang krijgen en voortaan het uitgangspunt zijn. Het ligt niet voor de hand dat het handhaven
van de interventiebevoegdheden van Deel 6 van de Wft bij
wijze van noodrecht enig nadelig effect zou kunnen hebben
voor het gelijk speelveld voor Nederlandse banken en beleggingsondernemingen. Voor de afwikkeling van verzekeraars gelden er op dit moment geen Europees geharmoniseerde regels en er zijn op dit punt dus per definitie verschillen tussen lidstaten. Voor Nederland gelden voor de afwikkeling van een verzekeraar de overdrachtsbevoegdheden
uit Deel 3 van de Wft. Wat betreft de gevolgen voor het gelijk speelveld voor verzekeraars ga ik er van uit dat de aanwezigheid van adequate wettelijke voorzieningen voor de
eventuele afwikkeling van verzekeraars geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie.
De leden van de fractie van de VVD vragen welke landen
extra nationale regelgeving hebben voor onteigening en nationalisatie.
Op dit moment zijn veel lidstaten nog druk bezig met de implementatie van de richtlijn en het uitvoering geven aan de
verordening. Het is daarom op dit moment nog onduidelijk
wat de stand van zaken is. Wel is in 2012 op dit terrein al
eens een analyse verricht. Daaruit kwam naar voren dat enkele Nederland omringende landen naar aanleiding van de
financiële crisis stappen hebben ondernomen om zelf het
instrumentarium om problemen in de financiële sector het
hoofd te bieden aan te vullen. In het Verenigd Koninkrijk
was, ter vervanging van een eerdere tijdelijke wet, op 21 januari 2009 de Banking Act 2009 in werking getreden. Deze
wet voorziet onder andere in de mogelijkheid voor de Bank
of England en de UK Treasury om met het oog op de stabili-
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teit van het financiële stelsel activa en passiva of aandelen
over te dragen aan een derde, waaronder een onderneming
van de UK Treasury. In België was op 2 juni 2010 een wet
in werking getreden die voorziet in de mogelijkheid dat bij
Koninklijk besluit activa en passiva of aandelen ten gunste
van de Staat of een derde kunnen worden overgedragen,
indien de stabiliteit van het financiële stelsel dreigt te worden aangetast.
Kamerstuk 34.208 nr. 3
4d. de positie van de minister van Financiën binnen het Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
Met de aanvang van het gemeenschappelijk bankentoezicht
(Single Supervisory Mechanism, SSM) is een start gemaakt
met de effectieve inwerkingtreding van de Europese bankenunie. Binnen het SSM heeft de ECB de verantwoordelijkheid voor het (directe) prudentiële toezicht op de grootste
banken in de Europese bankenunie overgenomen van de
nationale toezichthouders en zal zij dit, voor wat betreft Nederland, in de dagelijkse praktijk samen met DNB uitvoeren.
Daarnaast wordt door volledige inwerkingtreding van het
SRM op 1 januari 2016 de besluitvorming over de afwikkeling van de banken die onder direct ECB-toezicht staan ook
naar Europees niveau getild, met één centrale afwikkelingsautoriteit: de Afwikkelingsraad. Waar de verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de eventuele afwikkeling van de
banken die onder direct ECB toezicht staan verschuift naar
het Europese niveau, blijft DNB direct verantwoordelijk voor
het prudentiële toezicht op de minder significante banken en
zal DNB ook na 1 januari 2016 voor deze categorie banken
de primair bevoegde afwikkelingsautoriteit blijven.
De bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor de
rol en de positie van de minister van Financiën. Met de totstandkoming van de bankenunie wordt de afstand tussen de
minister van Financiën en de uitoefening van toezichts- of
afwikkelingstaken groter, hetgeen past bij de opzet van de
bankenunie. Dit neemt echter niet weg dat de huidige verantwoordelijkheden van de minister van Financiën blijven
bestaan. Zo is de minister van Financiën politiek verantwoordelijk voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële
stelsel, wat betekent dat zijn verantwoordelijkheid primair
ziet op het functioneren van het financiële stelsel is geheel.
Ook kent de minister van Financiën een zogenaamde systeemverantwoordelijkheid; hij is verantwoordelijk voor het
wettelijk kader en voor de bevoegdheden en instrumenten
van DNB en de AFM. Om aan die verantwoordelijkheden invulling te kunnen geven, oefent de minister “toezicht op afstand” uit op DNB en de AFM. Vanwege zijn verantwoordelijkheid beschikt de minister over een aantal bevoegdheden
om de toezichthouders “bij te kunnen sturen”. De Visie toezicht op afstand die in februari 2011 aan de Tweede Kamer
is gezonden, bevat een overzicht van deze bevoegdheden. 494 Het spreekt vanzelf dat de minister van Financiën
dergelijke bevoegdheden niet kan uitoefenen ten aanzien
494

“Toezicht op afstand - de relatie tussen de minister van Financiën en de financiële toezichthouders, De Nederlandsche
Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)”, bijlage bij de brief van de minister van Financiën van 11 februari
2011, Kamerstukken II 2010/11, 32 648, nr. 1.
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van de ECB en de Afwikkelingsraad.
Ook van belang is dat in de SRM-verordening is bepaald dat
de Afwikkelingsraad in onafhankelijkheid dient te handelen
en zij geen instructies vraagt of aanvaardt van lidstaten, instellingen of organen van de Unie. Ook mogen de lidstaten,
instellingen of organen van de Unie geen pogingen ondernemen om invloed uit te oefenen op de Afwikkelingsraad.495
Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen medebesluitvorming
door de minister van Financiën kan plaatsvinden ten aanzien van beslissingen door DNB die samenhangen met de
taken van de Afwikkelingsraad. Wel laat dit onverlet dat
DNB de informatie die zij vanuit haar rol binnen het SRM tot
haar beschikking heeft aan de minister van Financiën kan
verstrekken. De SRM-verordening staat informatieuitwisseling tussen de nationale afwikkelingsautoriteit en de
minister van Financiën ook niet in de weg. 496 Deze informatie van DNB is essentieel voor de minister van Financiën om
invulling te kunnen geven aan de hiervoor genoemde verantwoordelijkheden. Daarom is het van belang dat DNB de
minister van Financiën onverwijld op de hoogte brengt van
ontwikkelingen bij een financiële instelling of anderszins die
de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel in gevaar kunnen brengen. In de wet is om die reden dan ook
bepaald dat de toezichthouders aan de minister van Financiën eigener beweging of desgevraagd alle informatie verstrekt die deze met het oog op de stabiliteit van het financiele stelsel nodig heeft (Artikel 1:90, vijfde lid). Het is thans
goed om te benadrukken dat DNB deze informatie niet alleen dient te delen in het kader van het lopend prudentieel
toezicht maar ook in het kader van afwikkeling. Artikel 1:90
van de Wft ziet aldus ook op de taken en verantwoordelijkheden van DNB als onderdeel van het SSM en het SRM.
Het moment waarop DNB informatie met de minister van Financiën moet delen is moeilijk van tevoren te duiden. Gezien het voorgaande zou het in ieder geval moeten gaan om
situaties waarin er ontwikkelingen zijn bij een financiële instelling of anderszins die de stabiliteit van het Nederlandse
financiële stelsel in gevaar kunnen brengen. Wat betreft de
uitoefening van haar afwikkelingstaak betekent dit bijvoorbeeld dat DNB de minister van Financiën informeert over
haar voornemen tot een besluit tot afwikkeling of dat DNB
de minister van Financiën informeert op het moment dat in
de Afwikkelingsraad besloten wordt over een significante
Nederlandse bank of een buitenlandse bank met significante activiteiten in Nederland.
Nu besluitvorming over toezicht en afwikkeling in belangrijke
mate ook op Europees niveau plaatsvindt, verschuift de
verantwoording over het optreden van toezichthouder(s) en
afwikkelingsautoriteit(en) eveneens deels van nationaal
naar Europees niveau. Zo legt de Afwikkelingsraad met betrekking tot de uitvoering van de SRM-verordening verantwoording af aan het Europees Parlement, de Raad van de
Europese Unie en de Commissie.497 Nationale parlementen
krijgen jaarlijks een verslag van de SRB toegestuurd over
de uitvoering van de aan de Afwikkelingsraad opgedragen
taken en kunnen vragen of opmerkingen bij de Afwikkelingsraad indienen ten aanzien van de aan de Afwikkelingsraad
495
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Artikel 47 van de van de verordening.
Artikel 88, zesde lid, van de verordening.
Artikel 45 van de verordening.
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toevertrouwde verantwoordelijkheden. Ook kan het nationale parlement van een deelnemende lidstaat de voorzitter
van de Afwikkelingsraad uitnodigen om samen met een vertegenwoordiger van de nationale afwikkelingsautoriteit
(DNB) aan een gedachtewisseling over de afwikkeling van
een Nederlandse bank deel te nemen. 498 Dit laat onverlet
dat voor de taken die bij deze verordening niet aan de Afwikkelingsraad, de Commissie of de Raad zijn opgedragen,
verantwoording tegenover het nationale parlement geschiedt krachtens de nationale wetgeving. Dit ziet onder
meer op de situatie waarbij DNB besluit over de afwikkeling
van een nietsignificante bank in Nederland (voor zover de ECB het directe toezicht op de bank niet naar zich toe heeft getrokken). De verantwoording door DNB vindt in een dergelijk
geval plaats door tussenkomst van de minister van Financien die, zoals hierboven is opgemerkt, verantwoordelijk blijft
voor de stabiliteit van het financieel stelsel in Nederland.
4e. bekostiging
De kosten die verband houden met het voorbereiden van de
afwikkeling en zo nodig ook de kosten van de afwikkeling
zelf, worden, overeenkomstig de in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) vastgelegde systematiek, doorberekend aan de instellingen waarop de verordening kapitaalvereisten en Deel 3A van de Wft van toepassing zijn. De
Wbft wordt hierop aangepast. Mede om vermenging met de
financiering van andere taken te voorkomen, is er voor gekozen om bedoelde instellingen onder te brengen in een
nieuwe bijlage IV van de Wbft.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom de kosten worden doorberekend aan de instellingen waarop de
verordening kapitaalvereisten en deel 3a van de Wft van
toepassing zijn. Zij vragen ook hoeveel de toezichtkosten
naar verwachting zullen zijn.
De kosten worden gedragen door de partijen op wie het
toezicht en de afwikkeling betrekking heeft en die daarbij het
meest zijn gebaat. Het gaat om handhavingskosten die
worden gemaakt vanwege de aard van de activiteiten van
deze afgebakende groep, die een risico op grote schade opleveren voor de maatschappij. Dit zijn tegelijkertijd de partijen die het meest profiteren van het toezicht, met name omdat dit het vertrouwen in de banken vergroot. Het gaat met
andere woorden om doorberekening op grond van het beginsel “de veroorzaker betaalt” en het profijtbeginsel zoals
omschreven in het rapport “Maat houden 2014”.499
De aanvullende kosten voor de uitvoering van het SRM zijn
in 2015 de volgende. Voor de kosten van DNB als afwikkelingsautoriteit is in totaal € 5,1 miljoen begroot. Van deze
kosten wordt € 1,3 miljoen opgevangen door besparingen
op andere onderdelen. De kosten die de SRB in 2015 bij de
Nederlandse banken in rekening brengt, bedragen naar
schatting € 2,2 miljoen.500 Omdat de SRB een organisatie in
498
499
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Artikel 46 van de verordening.
Kamerstuk 24.036, nr. 407
De totale begroting voor 2015 bedraagt 22 miljoen, waarvan
naar schatting 10% voor rekening van de Nederlandse banken
komt.
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opbouw is, zullen deze kosten in de toekomst waarschijnlijk
toenemen.
Kamerstuk 34.208 nr. 3
4f. administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die de implementatie van de richtlijn en de verordening met zich meebrengt
voor de financiële sector.
Eerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende begrippen die een rol spelen bij de bepaling van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingkosten. Vervolgens wordt
de doelgroep gespecificeerd. Tot slot volgt een kwalitatieve
en kwantitatieve analyse van de verschillende lasten en
kosten die uit de richtlijn en verordening voortvloeien.
Definities en begrippen501
Wet- en regelgeving brengt kosten met zich mee doordat
bepaalde instellingen (en/of burgers) deze regels moeten
naleven. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds administratieve lasten en anderzijds inhoudelijke nalevingskosten. Administratieve lasten bestaan uit de verplichtingen voor het bedrijfsleven tot het verschaffen van informatie over die handelingen en gedragingen die voortvloeien
uit de wet- en regelgeving. Het gaat om een informatieverplichting aan (zelfstandige) bestuursorganen (zoals DNB en
de AFM) of rechtspersonen met een wettelijke taak. Inhoudelijke nalevingskosten komen voort uit inhoudelijke verplichtingen die de overheid stelt aan het bedrijfsleven om
handelingen of gedragingen te doen of juist na te laten. Informatieverplichtingen aan derden anders dan (zelfstandige)
bestuursorganen of rechtspersonen met een wettelijke taak
(denk aan het brede publiek), vallen ook onder het begrip
inhoudelijke nalevingskosten.
Alle administratieve lasten plus inhoudelijke nalevingskosten
voortvloeiend uit de richtlijn en onderliggende regelgeving
(zoals algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en toezichthouderregelingen) zijn zoveel mogelijk
kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht. Tenslotte is het
ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds incidentele (eenmalige) kosten en anderzijds structurele (terugkerende) kosten.
Administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
voortvloeiend uit de verordening
Minimumeis bail-inbare passiva
Vanuit de verordening komt een belangrijke verplichting
naar voren: het aanhouden van een minimum aan eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva. Dit betreft de
zogenaamde minimum requirement own funds and elligible
liabilities (MREL), waarover in paragraaf 3, onderdeel a, van
deze memorie van toelichting meer staat uiteengezet. De
precieze hoogte van de MREL wordt vastgesteld door de
afwikkelingsautoriteit. De MREL kan bestaan uit passiva die
in aanmerking komen voor bail-in: eigen vermogen, onge501

De informatie, definities en begrippen die hier worden besproken zijn ontleend aan: ‘Meten is weten II: Handleiding voor het
definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven’, Regiegroep Regeldruk.
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dekte schuld, en bepaalde deposito’s die niet in aanmerking
komen voor dekking van het DGS. De MREL stelt dus in feite eisen aan de fundingmix van banken, namelijk dat er een
bepaalde hoeveelheid eigen vermogen en bail-inbare passiva moet zijn om verliezen op te kunnen vangen. In hoeverre
het bail-in instrument zelf tot hogere financieringskosten zal
leiden is niet duidelijk. Er bestaat de mogelijkheid dat de minimumvereiste tot meer kosten kan leiden. Dit neemt niet
weg dat banken ook maatregelen nemen om hun totale financieringskosten naar beneden te brengen: zij kunnen zich
meer financieren met (gegarandeerde) deposito’s welke
over het algemeen goedkoper zijn dan ongedekte schuld en
kunnen hun eigen vermogen versterken om zo de risico’s
voor de crediteuren, en daarmee de risico-opslag, te beperken.
De optimale financieringsmix is afhankelijk van onder andere de economische omstandigheden en vooruitzichten, ontwikkelingen in de financiële markten en de concurrentiepositie van de instelling. Kortom, hoe een instelling precies de
balans inricht, en dus het netto-effect van deze verplichting,
is niet vooraf bepalen. Daarom wordt deze kostenpost niet
kwantitatief besproken.
Implicaties afwikkeling van de verordening
Zowel de verordening als de richtlijn bieden een basis voor
de (relevante) afwikkelingsautoriteit om zijn of haar taken uit
te oefenen. De groepen instellingen waarop de verordening
en de richtlijn van toepassing zijn, verschillen echter, waarbij
de verordening van toepassing is op een kleinere groep instellingen. Zie in dit verband ook paragraaf 4, onder a, van
deze memorie van toelichting. Voor deze kleinere instellingen biedt de verordening een directe grondslag voor de
meeste afwikkelingsbesluiten door de afwikkelingsautoriteit.
Wel zal in veel gevallen gebruik worden gemaakt van instrumenten uit de, in de nationale wetgeving geïmplementeerde, richtlijn. Dit betekent dat er wel een kwantificering
van de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten zal worden gemaakt voor deze instellingen, maar dit niet
zal worden meegenomen in de kosten voortvloeiend uit Nederlandse wetgeving.
Administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
voortvloeiend uit de richtlijn
Specificatie doelgroep
Om de totale kosten te kunnen berekenen, is het precieze
aantal instellingen vallend onder de richtlijn van belang.
Daarnaast is het nodig om te weten welke instellingen aan
welke verplichtingen moeten voldoen. De volgende type instellingen vallen onder de reikwijdte van de richtlijn:
a) banken met zetel in Nederland;
b) banken die een door DNB verleende vergunning hebben
als bedoeld in artikel 2:20;
c) beleggingsondernemingen in de zin van de verordening
kapitaalvereisten met zetel in Nederland;
d) financiële holdings met zetel in Nederland;
e) gemengde financiële holdings met zetel in Nederland;
f) gemengde holdings met zetel in Nederland;
g) Nederlandse financiële moederholdings;
h) Nederlandse financiële EU-moederholdings;
i) Nederlandse gemengde financiële moederholdings;
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j) Nederlandse gemende financiële EU-moederholdings;
en,
k) financiële instellingen met zetel in Nederland indien zij
een dochteronderneming zijn van:
i. een bank,
ii. een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten; of,
iii. een van de in de onderdelen c en d van artikel 1 van
de richtlijn herstel en afwikkeling van banken bedoelde ondernemingen, en zij onder het toezicht op
geconsolideerde basis op de moederonderneming
vallen, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 17 van
de verordening kapitaalvereisten.
Rekening houdend met de direct werkende verordening betekent dit dat er slechts enkele nieuwe verplichtingen voor
bepaalde instellingen voortvloeien uit Nederlandse wetgeving. Het gaat om de volgende instellingen:
a) beleggingsndernemingen, voor zover deze niet vallen
onder het toezicht op geconsolideerde basis op de
moederonderneming dat door de ECB wordt uitgeoefend
b) voor zover deze niet vallen onder het toezicht dat door
de ECB wordt uitgeoefend:
i. financiële holdings met zetel in Nederland;
ii. gemengde financiële holdings met zetel in Nederland;
iii. gemengde holdings met zetel in Nederland;
iv. Nederlandse financiële moederholdings;
v. Nederlandse financiële EU-moederholdings;
vi. Nederlandse gemengde financiële moederholdings;
vii. Nederlandse
gemende
financiële
EUmoederholdings;
Hieruit volgt dat het hier gaat om drie groepen die te maken
hebben met dezelfde verplichtingen, maar op basis van andere wetgeving. Beleggingsondernemingen en niet onder
toezichtstaande holdings hebben alleen te maken met verplichtingen op basis van Nederlandse wetgeving. De andere
instellingen vallend onder de definitie van de richtlijn hebben
te maken met verplichtingen voortvloeiend uit Nederlandse
en Europese wetgeving.
Specificatie verplichtingen
De verplichtingen voor instellingen uit de richtlijn en de verordening worden in deze paragraaf één voor één beschreven en waar mogelijk berekend. De richtlijn betreft complexe
regelgeving, waardoor het lastig is om tot een exacte inschatting van de kosten te komen. Desondanks is gestreefd
naar een getrouwe en realistische weergave van de lasten
voor de sector die de richtlijn met zich meebrengt.
Opstellen en bijhouden van herstelplan
Elke instelling moet een herstelplan opstellen en bijhouden
dat voorziet in maatregelen om de financiële positie van de
instelling te herstellen nadat er een aanzienlijke verslechtering van deze positie heeft plaatsgevonden. De instelling
moet het herstelplan minimaal één keer per jaar bijwerken.
Bovendien verplicht de richtlijn instellingen om na een wezenlijke verandering in de structuur of activiteiten het herstelplan aan te passen. De herstelplannen moeten worden
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voorgelegd aan de bevoegde autoriteit ter evaluatie. Het
opstellen en bijhouden van herstelplan valt onder inhoudelijke nalevingkosten.
De lasten komen jaarlijks voor en zijn dus structureel van
aard. In het geval van wezenlijke veranderingen moeten de
herstelplannen ook herschreven worden, in welk geval de
kosten incidenteel zijn. Deze verplichtingen vloeien niet
voort uit de verordening maar uit de richtlijn, en vallen dus
onder de kosten van Nederlandse wetgeving.
Groepsherstelplannen
Als er sprake is van een moederholding, dan worden de instellingen verplicht om een herstelplan voor de groep als
geheel aan te leveren. Dat sluit echter niet uit dat een individuele dochtermaatschappij gevraagd wordt om een herstelplan aan te leveren. Het is daarom niet op voorhand duidelijk welke instellingen wel een herstelplan moeten afgeven, en welke instellingen niet. Bij de berekening wordt er
van uitgegaan dat de instellingen in de tabel in elk geval een
herstelplan zullen moeten aanleveren. Mocht zowel de holding als de dochtermaatschappij verplicht worden een plan
aan te leveren op basis van deze wet, dan worden deze
kosten slechts eenmaal meegenomen. Deze verplichting
vloeit niet voort uit de verordening maar uit de richtlijn, en
valt dus onder de kosten van Nederlandse wetgeving.
Volledige medewerking verlenen bij het opstellen van het
afwikkelingsplan
De afwikkelingsautoriteit stelt een afwikkelingsplan op voor
elke instelling. De instelling is verplicht om volledige medewerking te verlenen bij het opstellen van het afwikkelingsplan, en om ook de gevraagde informatie en analyse aan te
leveren. Dit valt onder structurele administratieve lasten,
aangezien deze plannen regelmatig worden bijgewerkt.
Verder worden instellingen geacht om een gedetailleerde
administratie bij te houden van financiële contracten waar zij
partij in zijn. Ook dit valt onder structurele administratieve
lasten. Tot slot brengen instellingen de afwikkelingsautoriteiten op de hoogte van alle veranderingen die een evaluatie
of bijwerking van het afwikkelingsplan nodig maken, in welk
geval het om incidentele administratieve lasten gaat. Voor
beleggingsondernemingen en niet-onder-toezicht staande
holdings vloeit deze verplichting voort uit de richtlijn, en vallen dus onder kosten van Nederlandse wetgeving. Voor de
overige instellingen waarop de richtlijn van toepassing is,
vloeit de verplichting voort uit de verordening, en valt dit dus
niet onder de kosten van Nederlandse wetgeving.
Financiële steun binnen een groep
Mocht een instelling binnen een groep financiële steun willen verlenen aan een andere instelling binnen dezelfde
groep, dan moet dit onder andere aan de aandeelhouders
worden voorgelegd. Daarnaast zal het management ook
tenminste elk jaar rapportage doen over de status van de
steun, en de genomen acties. De verslag- en openbaarmakingverplichtingen in geval van financiële steun binnen de
groep vallen onder incidentele inhoudelijke nalevingkosten.
Deze verplichting vloeit niet voort uit de verordening maar
uit de richtlijn, en valt dus onder de kosten van Nederlandse
wetgeving.
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Herziening van herstelplannen
De relevante toezichthouder kan na evaluatie van het herstelplan of de financiële situatie de instelling verplichten met
nieuwe plannen te komen. Het is niet te voorspellen wanneer dit gebeurt, welke stappen hierin worden genomen,
hoe frequent dit gebeurt en hoe groot de kosten zijn. Bovendien hoeven instellingen die financieel gezond zijn en
een goed herstelplan hebben niet aan deze verplichting te
voldoen. Deze mogelijke kostenpost zal daarom niet kwantitatief in de administratieve lastenparagraaf besproken. De
verplichtingen vloeien niet voort uit de verordening maar uit
de richtlijn, en vallen dus onder de kosten van Nederlandse
wetgeving.
Herziening van afwikkelingsplannen
Het kan ook zijn dat de relevante toezichthouder na evaluatie van het afwikkelingsplan of de financiële situatie de instelling verplicht om medewerking te verlenen aan het herzien van het afwikkelingsplan. Daarnaast kan het zijn dat
een instelling maatregelen moet nemen in verband met afwikkeling. Dit is een verplichting die voortvloeit uit zowel de
richtlijn als de verordening. Voor de instellingen waarop zowel de richtlijn als de verordening van toepassing is, vloeit
de verplichting voort uit de verordening, en valt dit dus niet
onder de kosten van Nederlandse wetgeving. Voor de overige instellingen zijn de kosten wel toe schrijven aan Nederlandse wetgeving.
Wegnemen van procedurele belemmeringen voor bail-in
Het uitvoeren van een afwikkelingsplan kan vragen om de
conversie van schuld in eigen vermogen, vaak door middel
van de uitgifte van nieuwe aandelen. Instellingen kunnen
procedurele belemmeringen hebben voor het uitgeven van
bijvoorbeeld nieuwe aandelen, bijvoorbeeld in hun statuten.
Vaak is het zo dat aandeelhouders hier over moeten beslissen. DNB krijgt de bevoegdheid om instellingen te verplichten deze belemmeringen weg te nemen. In principe valt deze kostenpost onder incidentele inhoudelijke nalevingkosten, aangezien het een eenmalige aanpassing is om aan de
wet te voldoen. Deze kostenpost zal zich voornamelijk eenmalig voordoen, en zal niet gekwantificeerd worden omdat
het moeilijk in te schatten is in welke mate dit daadwerkelijk
zal leiden tot kosten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit
de richtlijn, en dus voor de rekening komt van Nederlandse
wetgeving.
Administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
[deze tabel is niet openomen in deze editie (red.).]
4g. consultatie
Een voorontwerp van dit wetsvoorstel is ten behoeve van
een open consultatie op internet geplaatst. Daarbij zijn
openbare reacties ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, het
corporate governance forum voor institutionele beleggers
Eumedion, de beleggersvereniging VEB NCVB, de Dutch
Fund and Asset Management Association (DUFAS), en het
Hazelhoff Centre for Financial Law (Universiteit Leiden).
Ook heeft de Autoriteit voor Consument en Markt (ACM) gereageerd. Daarnaast zijn de toezichthouders op de financiele markten, DNB en de AFM, bij de voorbereiding van het
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wetsvoorstel betrokken geweest.
Hierna zal worden ingegaan op de voornaamste algemene
thema’s die aan de orde zijn gekomen in de reacties op het
voorontwerp. Het meer technische commentaar in de consultatiereacties is zoveel mogelijk betrokken bij de uiteindelijke redactie van de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel, alsmede bij de daarbij behorende toelichting.
Verhouding tussen richtlijn en verordening en de implementatie in de Wft
In enkele reacties wordt gewezen op het feit dat de combinatie van richtlijn en verordening en hun complexe onderlinge verhouding leidt tot een wettelijke regeling die vaak niet
zelfstandig leesbaar is en als onvoldoende inzichtelijk wordt
ervaren. Daarbij wordt soms tevens ingegaan op de keuze
voor implementatie in de Wft. Het Europese kader voor de
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen bestaat uit een richtlijn die omzetting behoeft in nationaal recht
en een rechtstreeks werkende verordening, die slechts op
enkele punten implementatie behoeft. De richtlijn en de verordening verschillen in reikwijdte. Uit dit kader volgt een
complexe verhouding tussen nationaal recht ter implementatie van de richtlijn en de rechtstreeks werkende verordening. Dit wetsvoorstel voorziet vanwege deze rechtstreekse
werking van de verordening slechts in regeling van datgene
waarin de verordening niet voorziet. Een allesomvattende
regeling in nationaal recht is niet mogelijk.
In de consultatiereacties wordt in dit verband met name gewezen op die ontwerpbepalingen die strekken tot implementatie van de richtlijn maar waarin evenwel veelvuldig naar de
verordening wordt verwezen. Het betreft hier de situatie
waarin de richtlijn en de verordening gelijke materiële bepalingen bevatten en waarin de implementatiewet uitsluitend
een aanvullende nationale regeling bevat voor de beperkte
categorie van gevallen die niet onder de werking van de
verordening vallen: bepaalde beleggingsondernemingen die
geen onderdeel uitmaken van een bankengroep. In vergelijking tot de werkingsfeer van de verordening - banken en
bankengroepen - is deze regeling echter van wezenlijk ondergeschikt belang. Om inhoudelijke consistentie te bereiken tussen de verordening en nationale regeling ter implementatie van de richtlijn voor deze gevallen, is zoveel mogelijk bij de verordening aangesloten. Naar aanleiding van de
reacties op het voorontwerp is in het voorgestelde Deel 3A
de afbakening van de regeling ten aanzien de gevallen die
niet onder de werking van de verordening vallen zoveel mogelijk benadrukt. Zie voor nadere toelichting paragraaf 4,
onder a, inzake de wijze van implementatie.
Wat betreft de keuze voor implementatie in de Wft is het
volgende overwogen.
De Wft beoogt een omvattende wettelijke regeling te treffen
voor ondernemingen die op de Nederlandse financiële
markten actief zijn. Daartoe behoort de regeling voor de toetreding van deze ondernemingen tot de markt, alsmede de
situatie van afwikkeling of beëindiging van deze ondernemingen. In dit verband kan onder meer worden gewezen op
de noodregeling, de vangnetregeling en de overdrachtsregeling. Dit betreft niet alleen banken en bepaalde beleggingsondernemingen, maar bijvoorbeeld ook verzekeraars.
De voorliggende regeling ten aanzien van het herstel en de
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afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen past
derhalve binnen de doelstellingen en reikwijdte van de Wft.
Bovendien sluit dit aan op het (doorlopend) toezicht op financiële ondernemingen in de fase waarin deze nog naar
behoren functioneren, ook wel de fase van “going concern”
genoemd. Dit inhoudelijke verband komt ook tot uitdrukking
in de inhoud van de richtlijn, die zowel ziet op vroegtijdige
interventie met het oog op het financieel herstel van de bank
of beleggingsonderneming, als op de afwikkeling van de
onderneming (“gone concern”). Daarnaast ligt implementatie
in de Wft tevens in de rede vanwege de keuze om DNB te
belasten met de afwikkelingstaken in het kader van de implementatie van de richtlijn en de verordening, omdat voor
de uitoefening van die taken gebruik kan worden gemaakt
van het bestaande institutionele kader in de Wft. Implementatie in een afzonderlijke wet, zoals in een enkele reactie
bepleit, leidt vanwege de connexiteit van afwikkelingtaken
met het doorlopende prudentiële toezicht niet tot een meer
inzichtelijke wettelijke regeling.
Onderscheid tussen verschillende taken van DNB
In diverse reacties wordt ingegaan op de positionering van
de afwikkelingsregeling binnen de Wft en de afbakening
tussen de afwikkelingstaken en de taken van DNB bij het
doorlopende toezicht (going concern), alsmede mogelijke
onduidelijkheid over de “hoedanigheid” van DNB wanneer
zij optreedt op grond van de wet. Hierbij wordt de zorg geuit
dat DNB anders wellicht (ingrijpende) afwikkelingsbevoegdheden zou kunnen toepassen ten behoeve van de uitoefening van het prudentieel toezicht.
Zoals in paragraaf 4, onder b, nader is toegelicht is DNB belast met de afwikkelingstaken ter uitvoering van de wettelijke
regeling in de Wft ter implementatie van de richtlijn en van
de verordening. Dit betekent dat DNB als bestuursorgaan in
het kader van de regulering van de financiële markten belast is met deze afwikkelingstaken, naast de overige taken
van DNB, zoals het houden van toezicht op de naleving van
voorschriften, de afwikkeling van verzekeraars en taken in
het kader van de uitvoering van het depositogarantiestelsel.
DNB beschikt daarbij als bestuursorgaan in de Wft niet over
onderscheidenlijke “hoedanigheden”. Het zijn de verschillende wettelijke taken van DNB die van elkaar te onderscheiden zijn. Ter uitvoering van deze onderscheidenlijke
taken beschikt DNB over algemene en specifieke bevoegdheden, waarbij de inhoud van elke bevoegdheid bepaalt
wanneer, onder welke voorwaarden en met welk doel de
bevoegdheid mag worden gebruikt. De lijn die in veel consultatiereacties wordt bepleit om alle specifieke afwikkelingsbevoegdheden op te nemen in het nieuwe Deel 3A,
wordt in het wetsvoorstel reeds als hoofdlijn gevolgd.
Daarbij behoren nog twee kanttekeningen. Ten eerste gaat
een aantal reacties ten onrechte uit van de veronderstelling
dat alle nieuwe bevoegdheden uit de richtlijn afwikkelingsbevoegdheden zijn. De regels in de richtlijn inzake vroegtijdige interventie en herstel(planning) behoren tot het domein
van het doorlopende toezicht, en zijn om die reden niet in
het voorgestelde Deel 3a opgenomen. Ten tweede dienen
een aantal algemene wettelijke voorzieningen en bevoegdheden die zijn opgenomen in Deel 1 van de Wft, mede ter
implementatie van de richtlijn en de verordening, zoals dit
ook het geval is bij vele andere richtlijnen en verordeningen.
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Enkele voorbeelden hiervan zijn de inlichtingenplicht, de
medewerkingsplicht en de geheimhoudingsplicht. Waar nodig en mogelijk is ervoor gekozen om enkele van deze bepalingen in dit deel zodanig te redigeren dat duidelijker tot
uitdrukking komt dat de uitoefening van een taak als afwikkeling ook onder de reikwijdte valt. Daarnaast zijn vanwege
de huidige systematiek van de Wft enkele bepalingen inzake handhaving en eventuele bewindvoering gedurende het
doorlopend toezicht in Deel 1 geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is de regeling van de figuur van de bijzondere
bewindvoerder, die wordt onmiddellijk geplaatst na de figuur
van de stille curator.
Onafhankelijke uitoefening afwikkelingstaken
In de consultatiereacties is het belang van een onafhankelijke uitoefening van de afwikkelingstaken ten opzichte van de
overige taken van DNB naar voren gebracht. De door de
richtlijn vereiste onafhankelijke uitoefening van afwikkelingstaken wordt bereikt door een functionele scheiding binnen
de organisatie van DNB. Deze interne functionele scheiding
komt tot uitdrukking in de voorgestelde wijzigingen van de
Bankwet en is reeds feitelijk doorgevoerd in de organisatie
van DNB. Voor de juridische positie van DNB in de Wft heeft
dit als zodanig geen consequenties. Wel is er omwille van
een duidelijk onderscheid tussen de verschillende taken van
DNB ervoor gekozen om de regeling van afwikkeling duidelijk af te bakenen van de regeling van het doorlopende toezicht, door deze op te nemen in een afzonderlijk deel in de
Wft. Daar waar sprake is van het gebruik van een algemene
bevoegdheid (die is opgenomen in Deel 1), zoals het vorderen van inlichtingen, blijkt uit de inhoud en het doel van de
individuele toepassing van de bevoegdheid (de vordering)
ten behoeve van welke taak DNB deze toepast. Bovendien
gaat de scheiding van functies binnen DNB ook gepaard
met een personele scheiding. Tevens blijkt uit de hoedanigheid van de (natuurlijk) persoon die de bevoegdheid namens DNB toepast, of de bevoegdheid wordt toepast in het
kader van de uitoefening van het doorlopende toezicht dan
wel in het kader van de uitvoering of voorbereiding van afwikkeling. Overigens verplicht de richtlijn tot een volledig
vrije uitwisseling van informatie tussen de toezichtfunctie en
afwikkelingsfunctie binnen een lidstaat (en daarmee in de
Nederlandse situatie: binnen DNB). Daarmee is de vraag of
bepaalde informatie in het kader van het doorlopende toezicht dan wel in het kader van de uitoefening van een afwikkelingstaak is verkregen, niet relevant voor de mogelijkheid
om deze informatie ten behoeve van één van beide taken te
gebruiken.
Rechtsbescherming
Met betrekking tot het onderwerp van de rechtsbescherming
zijn naar aanleiding van de consultatiereacties in de betreffende paragraaf van deze toelichting de volgende keuzen
nader gemotiveerd: de aansluiting bij het algemeen stelsel
van bestuursrechtelijke rechtsbescherming van de Wft, het
niet voorzien in rechterlijke ex ante toetsing, de invoering
van rechtstreeks beroep in eerste en hoogste instantie. Tevens is daar de verhouding tussen nationale rechtsbescherming en Europese rechtsbescherming nader toegelicht.
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Verhouding tot bestaande instrumenten
In een aantal reacties zijn vragen opgeworpen over de verhouding van de implementatie tot het huidige interventieinstrumentarium, in het bijzonder de interventieregeling in
Deel 6 van de Wft. Hierbij is in enkele reacties, in het bijzonder de reactie van het Verbond van Verzekeraars, mede
betrokken de positie van verzekeraars na de voorgestelde
implementatie en een eventuele aanpassing van de regeling
voor de afwikkeling van verzekeraars in de verdere toekomst.
De voorgestelde wijze van implementatie omvat geen wijzigingen van Deel 6 Wft. Uitgangspunt bij de implementatie is
dat de interventieregeling van Deel 6 voor de financiële ondernemingen en entiteiten die onder de werking van de verordening vallen, gehandhaafd blijft als staatsnoodrecht. Dit
betekent evenwel dat de mogelijkheid tot toepassing van de
regeling op die gevallen aanzienlijk wordt beperkt en wezenlijk van karakter verandert, waarbij toepassing van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme op grond van de
verordening altijd voor zal gaan. Zie voor een nadere en uitgebreidere toelichting paragraaf 4c.
Het nieuwe afwikkelingsinstrumentarium ter implementatie
van de richtlijn vervangt de huidige overdrachtsregeling voor
banken. Voor verzekeraars wordt deze gehandhaafd aangezien verzekeraars niet onder de reikwijdte van de richtlijn
vallen. De huidige noodregeling blijft van toepassing op zowel verzekeraars als banken. In reactie op het advies van
het Verbond van Verzekeraars is het van belang om te benadrukken dat met deze implementatie niet vooruit wordt
gelopen op een mogelijke volledige heroverweging van het
huidige instrument van de overdrachtsregeling voor de afwikkeling van verzekeraars, met inbegrip van het instrument
van bail-in. Eventueel zal op enig moment in de toekomst
worden bezien of, en zo ja, op welke wijze, dit instrumentarium nadere aanvulling behoeft in aansluiting op nieuwe instrumentarium voor banken. Uiteraard zal bij een dergelijke
afweging de specifieke eigenschappen van verzekeraars
worden betrokken en zal de sector hierover worden geraadpleegd. Van een dergelijke heroverweging is op dit moment
geen sprake. Zie ook de toelichting bij het nieuwe afwikkelingsregime in paragraaf 4c.
Tot slot nog een opmerking over de situatie waarin een af te
wikkelen bank of bankengroep nauwe banden heeft met één
of meer verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars en
enkele andere respondenten hebben hier naar gevraagd.
De richtlijn en de verordening sluiten aan bij de werkingssfeer van de richtlijn kapitaalvereisten respectievelijk de
verordening bankentoezicht. Verzekeraars zijn echter van
het toepassingsbereik van de richtlijn en de verordening uitgesloten. Dit betekent dat bij de afwikkeling van een bank of
bankengroep met banden met een verzekeraar, door DNB
of de Afwikkelingsraad afstemming zal moeten plaatsvinden
tussen DNB of de Afwikkelingsraad en de bevoegde
(groeps)toezichthouder van de verzekeraar of verzekeringsgroep, dan wel met de coördinerend toezichthouder van een
financieel conglomeraat. Voor Nederland kan dat DNB zelf
zijn.
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Kapitaalinstrumenten

Eigenschappen

Tier 1kernkapitaalinstrumenten

Voorbeelden van kapitaal+ schuldinstrumenten
• Aandelen
• Ingehouden winsten

• contractuele aflosverplichtingen (eeuwigdurende looptijd).
• vermogen permanent ter beschikking.
• geen verplichting voor de instelling om dividendbetalingen
te doen of andere vergoedingen aan de vermogensverstrekkers te betalen.
• dienen ondergeschikt te zijn aan alle andere claims in geval van insolventie of liquidatie.
“Relevante kapitaalin• hybride kapitaalinstrumenten die eigenschappen van ei• Converteerbare obligastrumenten”
gen + vreemd vermogen combineren.
ties
• Aanvullende Tier-1
• de looptijd is eeuwigdurend/de hoofdsom van dit kapitaalinstrumenten
instrument wordt niet terugbetaald aan de investeerder
(tenzij onder voorwaarden + na akkoord van de toezichthouder).
• volledige discretie voor de instelling om te bepalen of in
een bepaald jaar wel of geen rente op deze instrumenten
wordt uitbetaald. Het niet uitbetalen van rente op deze instrumenten in een bepaalde periode betekent geen verplichting deze rente in de daaropvolgende periode alsnog
uit te betalen (niet-cumulatieve basis).
• deze instrumenten worden omgezet in tier 1-kernkapitaal
of (ten dele) tijdelijk of permanent afgeschreven al waarna
het kwalificeert als tier 1-kernkapitaal, wanneer het tier 1kernkapitaal een vooraf bepaald minimumniveau onderschrijdt. In geval van insolventie of liquidatie, ondergeschikt aan tier-2 instrumenten maar hoger in rang dan tier
1-kernkapitaal.
“Relevante kapitaalin• zwaar achtergestelde, schuldinstrumenten of kapitaalin• Achtergestelde langstrumenten”
strumenten met een looptijd bij aanvang van minimaal 5
lopende leningen
• Tier-2 instrumenten
jaar.
• Kapitaalinstrumenten
• naarmate het moment dichterbij komt dat de hoofdsom op
het tier-2 instrument dient te worden terugbetaald aan de
investeerders, mag het tier-2 instrument in steeds mindere
mate meetellen voor het voldoen aan de kapitaaleisen.
• geen volledige discretie voor de instelling om te bepalen
of in een bepaald jaar wel of geen rente op deze instrumenten wordt uitbetaald.
• ondergeschikt aan niet-achtergestelde crediteuren, maar
hoger in rang dan tier-1 kernkapitaal + aanvullend tier-1
instrumenten.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen waar de zoge- NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
naamde coco’s (contingent convertible obligaties) respectievelijk de zogenaamde ledencertificaten van coöperatieve 1. Algemeen
banken onder vallen in de tabel van bijlage II van de memorie van toelichting.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De coco’s vallen in de tabel van bijlage II onder het kopje De leden van de fractie van de VVD vragen wat anders was
“aanvullende Tier-1 instrumenten (AT1)”, mits ze aan alle gegaan met betrekking tot de redding van en steun voor
voorwaarden voor AT1 voldoen zoals deze zijn voorge- verschillende banken in de EU waaronder ook ABN AMRO
schreven in de verordening kapitaalvereisten (CRR). Wan- en SNS REAAL, indien het instrumentarium uit deze wet
neer coco’s hier niet aan voldoen, voldoen zij mogelijk nog beschikbaar was geweest ten tijde van de financiële crisis?
wel aan de voorwaarden in de CRR om te kwalificeren als Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel komt voor DNB
“Tier-2 instrumenten”. In ieder geval vallen ze altijd onder de als afwikkelingsautoriteit een aantal instrumenten ter beBRRD-definitie van “relevante kapitaalinstrumenten”. De zo- schikking te staan dat bij eerdere interventies niet voorhangenaamde ledencertificaten zijn eigendomsinstrumenten, den was. Bij toepassing van deze instrumenten geldt een
het zijn niet noodzakelijk ook altijd kapitaalinstrumenten.
aantal uitgangspunten die maken dat een interventie in be-
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langrijke mate anders zal geschieden dan ten tijde van de
crisis.
In de eerste plaats geldt dat, anders dan voordien, met het
nieuwe instrumentarium reeds van tevoren zal moeten worden nagedacht over de wijze van ingrijpen in geval van een
crisis. Zo wordt bijvoorbeeld door middel van afwikkelingsplannen een mogelijke interventie voorbereid en worden belemmeringen geïdentificeerd en zo nodig geadresseerd. Dit
maakt dat in een situatie waarin ingrijpen noodzakelijk is
geworden, de interventie efficiënter en effectiever kan zijn.
Indien metterdaad tot ingrijpen moet worden overgaan is
een belangrijk uitgangspunt dat niet langer publieke middelen zullen worden ingezet; verliezen van een financiële onderneming zullen in beginsel door middel van de toepassing
van afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten
(AFOMKI) en bail-in volledig moeten worden gedragen door
de private partijen die risicodragend kapitaal aan de onderneming hebben verstrekt of anderszins een vordering op de
onderneming hebben. Dit vormt een kenmerkend onderscheid ten opzichte van de interventies in ABN AMRO en
SNS REAAL, waar de Staat aanzienlijk heeft moeten bijdragen.
Voorts is het uitgangspunt van het nieuwe afwikkelingsmechanisme dat een (gedwongen) overname van een financiele instelling door de Staat niet langer nodig (of wenselijk)
is. Toepassing van het nieuwe interventie-instrumentarium
biedt voldoende mogelijkheden om de instelling ofwel ‘gezond te maken’, ofwel de kritieke functies veilig te stellen en
(overige onderdelen van) de onderneming op een gecontroleerde wijze te liquideren. Een gedwongen aankoop door de
Staat, zoals bij ABN AMRO, of een onteigening, zoals bij
SNS REAAL, kan onder het nieuwe regime vermeden worden.
Ten slotte geldt dat het geharmoniseerde kader alsmede de
besluitvorming over afwikkeling door de Afwikkelingsraad
(Single Resolution Board, SRB) ervoor moet zorgen dat
problemen in de afstemming bij de afwikkeling van een
grensoverschrijdende groep, zoals die zich bij ABN AMRO/FORTIS hebben voorgedaan, zich in de toekomst niet
meer zullen voordoen. Ook dit zal de afwikkeling van een
grensoverschrijdende bankengroep aanmerkelijk efficiënter
en effectiever doen zijn.
De leden van de fractie van de VVD vragen of de regeling
van herstel en afwikkeling niet te ingewikkeld is geworden,
waardoor het moeilijker wordt voor instellingen om de
rechtsregels en rechtspositie te doorgronden.
Het afwikkelen van een instelling of een groep van instellingen, mogelijk met toepassing van het instrument van bail-in,
is naar zijn aard complex vanwege de afwegingen die daarbij moet worden gemaakt, de veelheid en diversiteit aan belangen waarmee rekening moet worden gehouden, de complexiteit van de financiële structuur van een instelling of een
groep van instellingen, alsmede de diversiteit aan verschillende vermogensinstrumenten die aan eventueel ingrijpen
kunnen worden onderworpen. Om zorgvuldig en effectief te
kunnen ingrijpen is derhalve omvattende en uitgewerkte regelgeving nodig. De rechtspositie van ondernemingen is op
grond van het voorliggend implementatievoorstel en de verordening naar mijn mening voldoende inzichtelijk voor ondernemingen om te kunnen doorgronden.
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De leden van de fractie van de VVD vragen of het klopt dat
S&P Deutsche Bank, Barclays en Royal Bank of Scotland
heeft afgewaardeerd naar aanleiding van de Bank Recovery
and Resolution Directive (BRRD). Ook vragen deze leden in
hoeverre dit ook voor de Nederlandse banken is te verwachten.
Het klopt dat S&P Deutsche Bank, Barclays en Royal Bank
of Scotland heeft afgewaardeerd naar aanleiding van de
richtlijn. Onder meer naar aanleiding van de inwerkingtreding van het SRM – voorzien per 1 januari 2016 – zullen rating agencies de kans op overheidssteun bij (systeemrelevante) Europese banken lager inschatten. Dit kan resulteren
in een afwaardering van de rating, ook voor Nederlandse
banken. De mate waarin en hoe snel dit gebeurt, kan per
land en per bank verschillen. Hierbij speelt onder meer een
rol hoe snel lidstaten de richtlijn implementeren.
Ook speelt het risicoprofiel van een bank een rol. De afgelopen jaren hebben de meeste banken de kapitaalbuffers
substantieel versterkt en het risicoprofiel verminderd. Dat
kan ook een positieve impact hebben op de rating van een
bank: bij het bepalen van de rating van een bank wordt dus
niet alleen gekeken naar aannames over (mogelijke) overheidssteun in geval van nood. Zo heeft Fitch onlangs bij een
beoordeling aangenomen dat Rabobank geen overheidssteun krijgt in geval van nood. Dat heeft niet geleid tot een
lagere rating, o.a. vanwege de hoogte van de kapitaalbuffers.
De leden van de fractie van de PVV vragen naar een voorbeeld van een afzonderlijke en potentieel inconsistent besluit ten aanzien van de afwikkeling van grensoverschrijdende groepen. Daarbij vragen de leden van de fractie van
de PVV welke nadelige uitwerking dit precies op de afwikkelingskosten zou kunnen hebben en op welke wijze dit het
gelijke speelveld op de interne markt kunnen verstoren. Tot
slot vragen deze leden hoe hier mee zal worden omgegaan.
Onder de richtlijn zijn de nationale autoriteiten vrij in de toepassing van de instrumenten en in het gebruik van nationale
financieringsregelingen ter ondersteuning van de afwikkelingsprocedures. Dit kan mogelijke inconsistentie van besluiten bij de afwikkeling van de verschillende onderdelen van
grensoverschrijdende groepen in de hand werken, bijvoorbeeld door onvoldoende coördinatie of verschillen in benadering tussen afwikkelingsautoriteiten. Dit was onder andere
aan de orde bij de afwikkeling van ABN AMRO in 2008. Om
deze problematiek te adresseren, voorziet de verordening in
de oprichting van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en zorgt daarmee voor een gecentraliseerde en
uniforme aanpak door één autoriteit, de SRB, bij het behandelen van grensoverschrijdende groepen. Doeltreffende en
eenvormige afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke
voorwaarden voor de financiering van de afwikkeling in alle
lidstaten zijn een middel om te zorgen voor instandhouding
van de gelijke mededingingsvoorwaarden en zijn tevens een
verbetering van de werking van de interne markt.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op
grond waarvan de doelomvang van €55 miljard voor het
SRF voldoende wordt geacht. In het bijzonder vragen deze
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leden naar de verhouding tussen de budgettaire omvang
van het SRF en het balanstotaal van de Europese banken.
De doelomvang van het Single Resolution Fund (SRF) bedraagt ten minste 1% van de gegarandeerde deposito’s van
alle instellingen waaraan in de deelnemende lidstaten een
bankvergunning is verleend. In de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor het SRM, gaf zij aan
dat op basis van data uit 2011 1% van de gegarandeerde
deposito’s overeen zou komen met een SRF ter grootte van
ongeveer € 55 mld. Indien de omvang van de gegarandeerde deposito’s in de bankenunie wijzigt, zal ook de doelomvang van het SRF in absolute termen wijzigen. Vooralsnog
wordt echter uitgegaan van een omvang van ca. €55 mrd.
Op basis van zowel de richtlijn als de verordening kunnen
de middelen in het afwikkelingsfonds slechts voor een beperkt aantal doelen, die niet door middel van bail-in kunnen
worden opgevangen, worden gebruikt. Het gaat hierbij onder meer om het garanderen van verplichtingen van een entiteit in afwikkeling of het financieren van een bruginstelling
of een entiteit voor activabeheer. Daarnaast kunnen de
middelen in het fonds worden aangewend ter compensatie
van houders van vorderingen die zijn afgeschreven en die,
blijkens een ex post waardering, in een slechtere positie zijn
komen te verkeren dan het geval zou zijn geweest in faillissement. Verliezen bij een bank moeten in beginsel volledig
middels bail-in worden opgevangen.
Op basis van deze principes heeft de Europese Commissie
naar aanleiding van een door haar uitgevoerde impact assessment bij het oorspronkelijke voorstel van de Europese
Commissie voor de richtlijn deze 1% van de gegarandeerde
deposito’s opgenomen. In de toelichting bij het oorspronkelijke voorstel voor de verordening heeft de Europese Commissie voorts aangegeven dat een fonds van ten minste 1%
van de gegarandeerde deposito’s voldoende is om in een
toekomstige crisis een ordelijke afwikkeling van banken te
waarborgen.
2. Inleiding
[…]
3. Europees kader voor herstel en afwikkeling
[…]
4. het onderhavige wetsvoorstel
[…]
a) wijze van implementatie
[…]
b) het nieuwe afwikkelingsregime
De leden van de fractie van de VVD vragen naar het verschil tussen artikel 22, eerste lid, van de verordening en artikel 37, tweede lid, van de richtlijn.
Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide artikelen. Artikel
37, tweede lid, van de richtlijn bepaalt dat, indien een afwikkelingsautoriteit besluit om een afwikkelingsinstrument toe
te passen, en deze maatregel tot gevolg zou hebben dat
schuldeisers verliezen zouden lijden of dat hun vorderingen
worden omgezet, de afwikkelingsautoriteit haar bevoegdheid tot toepassing van AFOMKI uitoefent onmiddellijk
voorafgaand aan, dan wel tegelijk met, de toepassing van
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het afwikkelingsinstrument. Dit artikel wordt geïmplementeerd met artikel 22, eerste lid, van de verordening. Het verschil hangt samen met de verhouding tussen de verordening en de richtlijn. Het verordeningsartikel heeft betrekking
op banken of bankengroepen, moederondernemingen, beleggingsondernemingen, en financiële instellingen die rechtstreeks onder al dan niet geconsolideerd ECB-toezicht vallen en overige, grensoverschrijdende groepen. Het richtlijnartikel heeft daarnaast betrekking op overige entiteiten en
groepen.
De leden van de fractie van de VVD vragen of een overzicht
kan worden gegeven van de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal en de Evaluatie Interventiewet, en hoe deze in het wetsvoorstel zijn verwerkt.
Hieronder volgt een overzicht van de aanbevelingen van de
Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal (hierna: ENS)
en die in de Evaluatie Interventiewet (hier na: EI) met betrekking tot de regelgeving.502 Daarin is tevens opgenomen
waar een dergelijke aanbeveling overeenkomt met een bepaling uit de richtlijn of de verordening; hieruit blijkt dat de
verwerkte aanbevelingen niet verder gaan dan de richtlijn.
• De ENS beveelt aan om de resolutie-autoriteit de bevoegdheid te geven een herstructurering op te leggen.
Hiermee verwant is de aanbeveling, zowel van de ENS
als de EI om handvatten te creëren om verwevenheden
die ontvlechting kunnen bemoeilijken (operationeel, financieel, 403-verklaringen) te kunnen beheersen.
Artikel 17, vijfde lid, van de richtlijn geeft de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid maatregelen te nemen
om belemmeringen voor de afwikkelbaarheid aan te
pakken of weg te nemen. Daaronder valt ook de bevoegdheid een herstructurering op te leggen. Dit volgt
rechtstreeks uit de verordening (artikel 10, elfde lid) voor
gevallen die onder het SRM vallen en in artikel 3A:11,
eerste lid, van het wetsvoorstel voor gevallen die buiten
het SRM vallen.
• De ENS en de EI bevelen aan de resolutie-autoriteit de
bevoegdheid te geven het instrument van bail-in toe te
passen.
Het instrument van bail-in wordt geregeld in de artikelen
43 en volgende van de richtlijn en is geïmplementeerd in
3A:44 en volgende van het wetsvoorstel.
• Voorts beveelt de ENS aan een wettelijke grondslag
voor een overbruggingsinstelling op te nemen.
De Wf bevat reeds een dergelijke wettelijke grondslag.
Deze grondslag blijft bestaan voor verzekeraars. Daarnaast bevatten de artikelen 40 en 41 van de richtlijn regels inzake de overbruggingsinstelling, die zijn geïmplementeerd in de artikelen 3A:37 Wft en volgende in
het wetsvoorstel. Het voornemen bestaat om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen
met betrekking tot overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer. Bij brief van 14 juli
2015 is een ontwerp-AMvB aan uw Kamer en de Eerste
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Gezonden aan de Tweede Kamer bij brief van 23 januari
2014, Kamerstuk 33.532, nr. 32. Zie voor de Kabinetsreactie
Kamerstuk 32.532, nr. 34.
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Kamer gezonden in het kader van een voorhangprocedure.503
In het verlengde hiervan beveelt de ENS, alsook de EI,
een mogelijkheid voor de toezichthouder aan om een
overbruggingsinstelling tijdelijk te ontheffen van bepaalde eisen uit de wet.
Artikel 41, eerste lid, laatste alinea, van de richtlijn bepaalt dat, indien dit noodzakelijk is om de doelstellingen
te verwezenlijken, de overbruggingsinstelling kan worden opgericht en gedurende korte tijd een vergunning
kan ontvangen zonder dat bij de aanvang van haar functioneren aan alle vereisten is voldaan. Dit is geïmplementeerd in artikel 3A:40 van het wetsvoorstel, waarin is
bepaald dat een overbruggingsinstelling van rechtswege
over een vergunning beschikt, en dat tijdelijk ontheffing
kan worden verleend van de vergunningvereisten.
De ENS beveelt een wettelijke grondslag aan voor zogeheten “living wills” aan.
De term “living will” omvat zowel een herstelplan als een
afwikkelingsplan. De artikelen 5 tot en met 9 van de
richtlijn geven regels met betrekking tot het herstelplan.
De verplichting een herstelplan te hebben vloeit reeds
voort uit artikel 3:17 Wft. Daarin is bepaald dat de bedrijfsvoering zodanig wordt ingericht dat deze een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt. Dat
artikel wordt aangevuld met een grondslag om bij AMvB
nadere regels te stellen inzake het herstelplan. Met betrekking tot afwikkelingsplannen worden in de artikelen
10 tot en met 14 van de richtlijn regels gegeven. In de
artikelen 8 en volgende van de verordening wordt op de
SRB de verplichting gelegd afwikkelingsplannen op te
stellen voor gevallen die binnen de SRM vallen. De artikelen 3A:9 Wft en volgende van het wetsvoorstel geven
regels voor gevallen die buiten het SRM vallen.
De ENS en de EI bevelen aan om aan DNB de bevoegdheid te geven het overdrachtsinstrument ook jegens de moedermaatschappij van een bank of verzekeraar in te zetten.
De richtlijn is ook van toepassing op holdings; zo worden in artikel 33 de afwikkelingsvoorwaarden voor holdings genoemd. Dit is geïmplementeerd in artikel 3A:2
Wft. Voor wat betreft verzekeraars wordt gewezen op
het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten
2016.504 Daarin wordt het toepassingsbereik van de artikelen 3:159b en 3:159c van de wet uitgebreid tot de
moedermaatschappij met zetel in Nederland van verzekeraars met zetel in Nederland, en wordt in de Faillissementswet een artikel 213ar met betrekking tot de
moedermaatschappij van verzekeraars ingevoegd.
In het kader van de EI is opgemerkt dat de bevoegdheid
tot overdracht van aandelen zou moeten worden uitgebreid tot een regeling die expliciet voorziet in de overdracht van alle soorten effecten die zijn uitgegeven door
de probleeminstelling.
In de EI zelf is reeds opgemerkt dat op grond van de definitie in artikel 3:159a van de Wft het begrip “aandeel”
naast verhandelbare aandelen ook daarmee gelijk te
Kamerstuk 32.545, nr. 35.
Kamerstuk 34.198, nr. 2.
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stellen verhandelbare waardebewijzen of rechten omvat.
De richtlijn heeft betrekking op een ruimere categorie,
die “eigendomsinstrumenten” wordt genoemd. Dat zijn
aandelen, rechten op aandelen, certificaten van aandelen, andere deelnemingsrechten of participaties in het
kapitaal of certificaten van die rechten en participaties,
lidmaatschapsrechten of hiermee vergelijkbare rechten,
claims, opties, conversierechten of hiermee vergelijkbare rechten die bij uitoefening omgezet kunnen worden in
of recht geven op de verwerving van aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die aanspraken geven op het
kapitaal of het vermogen van de desbetreffende entiteit.
Dat is geïmplementeerd in artikel 3A:1 Wft.
• De EI beveelt aan de reikwijdte van de regeling van de
zogeheten “trigger events” uit te breiden tot reguliere
toezichtsmaatregelen. Daarmee wordt bedoeld dat ook
maatregelen in de vroegtijdige interventiefase geen
grond opleveren voor wederpartijen om bijvoorbeeld een
recht op beëindiging, opschorting, wijziging, saldering of
verrekening uit te oefenen. Ook DNB had daarvoor gepleit.505
Artikel 68 van de richtlijn breidt de regeling van de “trigger events” uit tot vroegtijdige interventiemaatregelen.
Deze uitbreiding is geïmplementeerd in artikel 1:76b van
het wetsvoorstel.
• De EI acht het wenselijk om toezichtsfuncties en afwikkelfuncties te onderscheiden, met de gedachte om “toezichthouderscompassie” te voorkomen.
In de richtlijn wordt verschil gemaakt tussen de functie
van de toezichthouder en de functie van de afwikkelingsautoriteit, juist met het oog op voorkoming van toezichthouderscompassie (ook wel “regulatory forbearance” genoemd). Dit is geïmplementeerd door binnen
DNB deze twee functies scherp onderscheiden.
• Tot slot gaat zowel de ENS als de EI in op deel 6.
Daaraan wordt hieronder aandacht besteed.
c) bekostiging
[niet opgenomen in deze editie (red).]
d) positie minister van Financiën binnen nieuw Europees
kader
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de SP vragen in hoeverre de
Kamer op de hoogte zal worden gehouden van informatieoverdracht van de nationale afwikkelingsautoriteit aan het
Ministerie van Financiën. Daarnaast vragen deze leden het
kader te schetsen waarin informatiedeling tussen DNB en
de minister van Financiën noodzakelijk wordt geacht.
De Minister van Financiën is politiek verantwoordelijk voor
de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel, wat betekent dat zijn verantwoordelijkheid primair ziet op het functioneren van het financiële stelsel als geheel. Om invulling
te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid, is het
noodzakelijk dat DNB de informatie die zij vanuit haar rol
binnen het SRM tot haar beschikking heeft aan de Minister
van Financiën kan verstrekken. Het ligt in de rede dat het in
ieder geval moet gaan om situaties waarin er ontwikkelingen
505

Kamerstuk ken 32.545, nr. 14.
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zijn bij een financiële instelling of anderszins die de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel in gevaar kunnen
brengen. Wat betreft de uitoefening van haar afwikkelingstaak betekent dit bijvoorbeeld dat DNB de Minister van Financiën informeert over haar voornemen tot een besluit tot
afwikkeling of dat DNB de Minister van Financiën informeert
op het moment dat in de SRB besloten wordt over een significante Nederlandse bank of een buitenlandse bank met
significante activiteiten in Nederland. De verordening staat
informatie-uitwisseling tussen de nationale afwikkelingsautoriteit en de Minister van Financiën niet in de weg. Informatieuitwisseling vooraf met het nationale parlement is op grond
van diezelfde verordening echter niet toegestaan.
e) administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, en in hoeverre de inschatting tot stand is gekomen met de sector. Ook willen zij
weten wat de kosten zijn van de verordening en vragen deze leden naar de impact studie van de Europese Commissie.
Omwille van een zo duidelijk mogelijke weergave van de
gevolgen voor het bedrijfsleven, is een scheiding aangebracht in de kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van
de administratieve lasten en nalevingskosten. Het kwalitatieve deel voorziet in een omschrijving van de doelgroep en
de aard van de verplichtingen, die uit de verordening enerzijds en de implementatie van de richtlijn anderzijds, volgen.
Het kwantitatieve deel is schematisch per type instelling in
beeld gebracht door middel van de tabel die te vinden is op
pagina 54 van de memorie van toelichting. Daarbij zijn de
effecten van de verordening en de richtlijnimplementatie
apart inzichtelijk gemaakt. De inschatting van de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten is tot stand gebracht in overleg met de sector.
De Europese Commissie heeft een impact studie uitgevoerd
naar haar voorstel voor de richtlijn herstel en afwikkeling. In
de impact studie benoemt de Europese Commissie verschillende effecten. Op hoofdlijnen concludeert zij dat deze mogelijk kan leiden tot hogere financieringskosten van de bancaire sector, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de
economie. Aan de andere kant komt de richtlijn de financiële
stabiliteit ten goede en wordt het risico op herkapitalisatie
van banken met publiek geld verkleind. Dat zou weer een
positief effect hebben op de economie. Daarmee komt de
Europese Commissie uit op een netto positief effect.
Opgemerkt wordt dat de impactstudie zich richt op de hoofdlijnen van het eerste richtlijnvoorstel van de Europese
Commissie, en geen concrete inschatting geeft van de administratieve verplichtingen of de lasten daarvan.
f) consultatie
Kamerstuk 34.208 nr. 6
Nederland heeft DNB aangewezen als instantie voor de onafhankelijke uitoefening van afwikkelingstaken. Er zijn in de
consultatie twijfels geuit over de onafhankelijkheid, gelet op
de andere rol en taak, die DNB ook heeft. Hoe is dit in andere landen geregeld, vragen de leden van de fractie van de
VVD.
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Voor zover bekend hebben de lidstaten er in meerderheid
voor gekozen om de afwikkelingsautoriteit bij de centrale
bank onder te brengen. Het betreft, inclusief Nederland, 15
lidstaten. Hierbij gaat het vaak om centrale banken die
naast deze functie ook toezichthouder zijn. Verder kiezen
zeven lidstaten ervoor om de afwikkelingsautoriteit bij de
toezichthouder onder te brengen. De overige lidstaten hebben gekozen voor het aanwijzen van meerdere autoriteiten
als afwikkelingsautoriteit of om een nieuwe entiteit op te
richten.
De leden van de fractie van de VVD vragen of het klopt dat
de directeur die eindverantwoordelijk is voor de afwikkelingstaken ook verantwoordelijk is voor toezicht op banken voor
wat betreft de Wwft en voor geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen van banken. Deze
leden vragen of de regering dit een wenselijke combinatie
vindt, die voldoende onafhankelijkheid waarborgt.
Het lid van de directie dat eindverantwoordelijk is voor de
afwikkelingstaken is tevens verantwoordelijk voor het expertisecentrum binnen DNB dat zich onder andere bezighoudt
met vraagstukken van integriteit en bedrijfscultuur. Voor
concrete toetsingbesluiten ten aanzien van banken waarop
de ECB rechtstreeks toezicht houdt is de ECB verantwoordelijk. Concrete besluiten ten aanzien van banken in het kader van het Wwft-toezicht en de toetsing van bestuurders
van banken waarop DNB toezicht houdt, zijn een aangelegenheid van het lid van de directie dat verantwoordelijk is
voor het toezicht op banken of de gehele directie.
De regering ziet geen bezwaren tegen deze verdeling van
verantwoordelijkheden.
5. Artikelsgewijs
[verplaatst naar de betreffende artikelen (red.)]
6. Advies afdeling Advisering Raad van State en nader rapport
[verplaatst naar de betreffende artikelen (red.)]
7. Overige
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van het CDA vragen naar de gevolgen van dit wetsvoorstel voor risico’s die de Nederlandse
staat loopt binnen de bankenunie.
De richtlijn en de verordening hebben tot doel de kans zo
klein mogelijk te maken dat de belastingbetaler in de toekomst nog zal moeten bijspringen. Door de bail-in regels
alsmede de MREL- en TLAC-eisen zullen verliezen bij banken in eerste instantie door de aandeelhouders en schuldeisers van de bank zelf gedragen worden. Daarmee zijn de risico’s dat de Nederlandse staat belastinggeld moet steken
in een bank in problemen aanzienlijk verkleind. Het valt op
voorhand echter nooit volledig uit te sluiten dat de overheid
niet meer met belastinggeld zal moeten ingrijpen. In de situatie dat het gebruik van het bail-in instrument niet toereikend is en bovendien de mogelijkheden van het SRF om
middels het heffen van buitengewone bijdragen en/of het
aangaan van leningen niet direct (voldoende) mogelijk is,
kan alsnog een beroep gedaan worden op de staat om buitengewone bijdragen tijdelijk voor te financieren. De ministers van de Eurogroep en Ecofin zijn hiertoe bij het bereiken
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van het Raadsakkoord over het SRM in december 2013
overeengekomen dat zij voor de overgangsperiode van het
SRF (d.w.z. 2016 – 2023) zullen werken aan een systeem
waarbij in laatste instantie brugfinanciering aan het SRF
verstrekt kan worden. Dit systeem dient operationeel te zijn
op het moment dat het SRF in werking treedt, d.w.z. januari
2016. Tot op heden zijn hierover nog geen besluiten genomen. Wat Nederland betreft blijft ten aanzien van brugfinanciering gelden dat in de overgangsperiode nationale overheden alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen nationale
bankensector. Vanaf 2024 zal het SRF volledig gemutualiseerd zijn. Voor deze zogenaamde steady state van het
SRF zijn de ministers van de Eurogroep en Ecofin overeengekomen dat er dan een gemeenschappelijke backstop zal
zijn vormgegeven.
De leden van de fractie van de CDA vragen naar een goed
functionerend stelsel van verantwoording en controle als het
gaat om de afwikkeling van instellingen. Kan de regering
duidelijk maken hoe de (Europese) Rekenkamer kan controleren of de besluiten tot afwikkeling voldoende zijn onderbouwd en voldoen aan de daartoe gestelde regelgeving.
Op basis van artikel 287 van het Verdrag betreffende de
werking van de EU zal de Europese Rekenkamer de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de SRB onderzoeken. In de verordening is de rol van de Europese Rekenkamer nader uitgewerkt. Zo is geëxpliciteerd dat de Europese Rekenkamer ieder jaar een verslag zal opstellen
over haar bevindingen ten aanzien van het jaarverslag van
de SRB. Verder zal de Europese Rekenkamer ieder jaar
een rapport opstellen over het gebruik van de middelen uit
het SRF. Daarbij zal onder meer worden onderzocht of er zo
minimaal mogelijk gebruik gemaakt is van de middelen in
het SRF en of het gebruik efficiënt en doeltreffend was. Ook
kan de Europese Rekenkamer, in het kader van fraudebestrijdingsmaatregelen, bij iedereen die middelen van de
SRB heeft ontvangen, controles op stukken en controles ter
plaatse verrichten (artikel 66 van de verordening). Daarnaast kunnen de Raad en het parlement de Europese Rekenkamer verzoeken om andere zaken te onderzoeken voor
zover deze binnen de bevoegdheden van de Europese Rekenkamer vallen. Alle verslagen van de Europese Rekenkamer worden openbaar en zullen ook verstrekt worden aan
de SRB, de Raad, het Europees Parlement en de Europese
Commissie. Ten aanzien van de informatiepositie van de
Europese Rekenkamer is in de verordening expliciet opgenomen dat de Europese Rekenkamer bevoegd is om alle informatie die relevant is voor de vervulling van haar taken te
krijgen van de SRB, de Raad en de Commissie en dat deze
partijen de gevraagde informatie aan de Europese Rekenkamer zullen verstrekken. Voor zover het het optreden van
DNB in het kader van het SRM betreft, heeft de Algemene
Rekenkamer de bevoegdheid rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek te doen. De bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer vloeien voort uit de Comptabiliteitswet.506

506

De leden van de fractie van het CDA vragen wat er gebeurt
indien een nieuwe bank of lidstaat toetreedt tot de bankenunie. In het bijzonder vragen deze leden of de nieuwe banken ook aan een Comprehensive Assessment onderworpen
worden.
Op nieuw toetredende banken in lidstaten die deel uitmaken
van de bankenunie zijn de richtlijn en de verordening ook direct van toepassing. In de gedelegeerde handeling van de
Europese Commissie over de berekening van de bijdragen
aan het SRF, is bepaald dat instellingen die gedurende een
lopend jaar onder toezicht komen te staan, naar rato van het
aantal maanden dat ze onder toezicht staan bijdragen aan
het SRF. Toetreding van lidstaten tot de bankenunie vindt
plaats op basis van de SSM-verordening. Daarin is opgenomen dat een ‘deelnemende lidstaat’ een lidstaat is die
nauwe samenwerking met de ECB is aangegaan (opt-in).
De SSM-verordening biedt geen juridische basis voor de
ECB om banken uit een nieuw toetredende lidstaat door te
lichten alvorens de ECB de toezichtstaken over neemt. Een
doorlichting van de banken is dus geen voorwaarde voor
toetreding van een lidstaat tot het SSM. De comprehensive
assessment die door de ECB is uitgevoerd voorafgaand aan
de start van het ECB-toezicht op 4 november 2014, heeft
plaatsgevonden in het kader van een overgangsbepaling en
was zodoende slechts eenmalig. De ECB zou wel op eigen
initiatief kunnen besluiten om de banken uit een nieuw toetredende lidstaat door te lichten.

Zie voor een uitgebreide toelichting op de controletaak van de
Algemene Rekenkamer ten aanzien van publiekrechtelijke
rechtspersonen, Kamerstuk 19.062, nr. 3, p. 19.
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Bijlage: tabel overzicht van een aantal kosten van de Nederlandse bankensector 2015 (kamerstuk 34.208 nr. 6)
[deze tabel is niet openomen in deze editie (red.).]
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Wet toezicht kredietunies (kamerstuk 33.949, nr. 05)
ALGEMEEN
[ontbrekende onderdelen zijn verplaatst naar afdeling 2.2.4d
(red.)]
9. Resultaten consultatie
De concepttekst van onderhavige wet toezicht kredietunies
is op 28 februari 2014 ter consultatie voorgelegd. Zes reacties zijn ontvangen. 507 De reacties zijn op de hoofdlijnen
overwegend positief. In deze wet worden kansen gezien
voor een nieuwe innovatieve vorm van financiering voor
(klein) zakelijke marktpartijen (AFM). Ook kunnen met deze
wet onnodige belemmeringen in de huidige regelgeving met
betrekking tot kredietunies worden weggenomen (DNB) en
wordt een bijdrage geleverd aan de gewenste verbreding
van het financieringspallet (VNO-NCW & MKBNederland).508 Ook de NVB staat positief tegenover initiatieven die kunnen bijdragen aan een verbreding van het financieringsaanbod voor ondernemers.
Partijen benadrukken wel de noodzaak dat dat de belangen
van geldverschaffers en geldvragers, en de financiële stabiliteit gewaarborgd blijven (AFM), dat het van belang is dat
voldoende aandacht wordt besteed aan wat van het prudentieel toezicht op kredietunies kan worden verwacht,509 en dat
met betrekking tot de toe te passen liquiditeitsvoorschriften
stevige waarborgen moeten worden ingebouwd ter voorkoming dat financiering plots in grote hoeveelheden wordt opgevraagd (DNB). Alternatieve aanbieders van bedrijfsfinanciering zijn ook gebaat bij een betrouwbaar profiel, hetgeen
ervoor pleit dat – samen met de kredietunies i.o. – de nog
indicatieve eisen uit de memorie van toelichting nader worden uitgewerkt (VNO-NCW & MKB-Nederland).
Sommigen reacties benadrukken daarnaast dat de omschrijving van het begrip «kredietunie», nog een aantal fundamentele vragen oproept over de toegestane activiteiten en dat de
afbakening zodanig ruim is dat «voorzienbare teleurstellingen» worden voorzien (AFM).
Benadrukt wordt ook dat transparante en toekomstbestendige toezichtkaders een randvoorwaarde zijn voor een duurzaam bestaansrecht van kredietunies (NVB). Respondenten
benadrukken in dat verband dat ook voor de kleinere kredietunies tot EUR 10 miljoen niet een vrijstelling zou moeten
gelden, zoals nu in de memorie van toelichting wordt geïndiceerd, maar een op maat gemaakt prudentieel toezicht
(NVB), onderscheidenlijk heldere wettelijke kaders, zij het
onvergelijkbaar lichter dan de DNB- en AFM-eisen voor gro507

508

509

Partijen die hebben gereageerd zijn de Autoriteit Financiële
Markten(AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Vereniging
Samenwerkende Kredietunies, de Vereniging van Kredietunies
in Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB),
VNO-NCW & MKB-Nederland.
VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken ook dat signalen
van aangesloten branche- en regionale verenigingen wijzen op
een groot draagvlak voor kredietunies.
Zo moet het geldschieters duidelijk zijn dat zij – ook door het
ontbreken van een vangnet zoals het depositogarantiestelsel –
geen garantie hebben dat hun opvorderbare gelden worden terugbetaald.
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te kredietverlenende instellingen (VNO-NCW & MKBNederland). Essentieel is ook dat er in hoge mate sprake is
van onderlinge betrokkenheid en het onderling delen van
kennis en ervaring en dat wanneer het verband tussen de
leden veel losser is – waar de wet ook ruimte voor laat – zal
dit gecompenseerd moeten worden met regelgeving en toezicht (AFM).
Sommigen vinden de vrijstellingsgrens (de indicatieve EUR
10 miljoen) te hoog en bepleiten aansluiting bij de omvanggrenzen die gelden voor het uitgeven van effecten (AFM),
voor een lichter toezichtregime voor de kleinere kredietunies
(VNO-NCW & MKB-Nederland), of voor een nadere invulling
van het «common bond» begrip, dat wellicht moeilijk verenigbaar is met de maximum omvang van 25.000 leden
(DNB). De maximum omvang van EUR 100 miljoen.
Anderen benadrukken de met het toezicht gemoeid zijnde
kosten en de noodzaak van een werkbaar bedrijfsmodel,
hetgeen in combinatie met de onderlinge betrokkenheid die
kredietunies kenmerkt, een hogere vrijstellingsgrens dan
EUR 10 miljoen rechtvaardigt alsmede een hogere bovengrens dan de in het vooruitzicht gestelde grens van EUR 100
miljoen (Vereniging Samenwerkende Kredietunies en de
Vereniging van Kredietunies in Nederland).
Tenslotte gaven de verschillende respondenten uiteenlopende suggesties ter verduidelijking en verbetering van de wet.
Mede naar aanleiding van de consultatiereacties is de reikwijdte van het begrip «kredietunies» verduidelijkt en is de
uitsluiting van het Deel (4) Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geschrapt. Daarnaast zijn via artikel III kredietunies binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financiering van terrorisme gebracht, is via
artikel IV bewerkstelligd dat overtreding van artikel 2:54o Wft
(vergunningplicht) strafrechtelijk kan worden afgedaan in
plaats van handhaving via het bestuursrecht, en zijn redactionele verbeteringen gedaan.
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie vragen of door de initiatiefnemers is gesproken met het Network for European Credit
Unions dat de in de diverse lidstaten geldende regels voor
kredietunies en de relatie tot de richtlijn kapitaalsvereisten
beziet en zich inzet voor passende wettelijke regimes voor
kredietunies. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarvan de
uitkomst?
De initiatiefnemers hebben verschillende malen gesproken
met de Nederlandse leden van de World Council of Credit
Unions (WOCCU) en haar Europese tak ENCU. Uit deze gesprekken wordt duidelijk dat men met positieve belangstelling de Nederlandse ontwikkelingen afwacht.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de initiatiefnemers kunnen aangeven welke activiteiten volgens haar
wel en niet zouden moeten worden toegestaan aan een kredietunie.
Kredietunies die een vergunning van DNB hebben, mogen in
de uitoefening van hun bedrijf opvorderbare gelden aantrekken bij haar leden en voor eigen rekening kredietuitzettingen
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verrichten aan haar leden, alsmede de bijkomende werkzaamheden, zoals kas- en zekerhedenbeheer, en daarnaast
overige werkzaamheden waarvoor geen vergunningplicht
geldt onderscheidenlijk waarvoor geen verbod van toepassing is.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
10. Gevolgen voor het bedrijfsleven
Nalevingskosten & administratieve lasten510
De gevolgen voor het bedrijfsleven hebben betrekking op de
nalevingskosten die met het toezicht zijn gemoeid en uit de
(administratieve) lasten die gemoeid zijn met de naleving
van de voor vergunninghouders geldende regels inzake de
bedrijfsvoering.
De nalevingskosten bestaan uit administratieve lasten en
overige nalevingskosten. Administratieve lasten bestaan uit
kosten die het bedrijfsleven moet maken om te voldoen aan
de uit de wetgeving voortvloeiende informatieverplichtingen.
De overige nalevingskosten bestaan uit de kosten die het
bedrijfsleven moet maken om aan de uit de wetgeving voortvloeiende inhoudelijke verplichtingen te voldoen.
De verwachting is dat in de eerste jaren van het toezicht het
overgrote deel van de kredietunies een geringe omvang zal
hebben waardoor zij vrijgesteld zullen zijn van het toezicht
ingevolge de Wft beneden de voor een die geen vergunning.
In het eerste jaar van het toezicht zal daarom slechts een
enkele kredietunie een vergunning behoeven. Naar schatting
zijn de eenmalige overige nalevingskosten als gevolg van
leges € 8.500,- per eenmalig aan te vragen vergunning bedragen. De hoogte van deze leges liggen in lijn met de leges
die bij de betaalinstellingen in rekening worden gebracht
voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning
als bedoeld in artikel 2:3a van de wet.
De eenmalige administratieve lasten die zijn gemoeid bij het
verstrekken van de voor de behandeling van de vergunningaanvraag benodigde informatie, en het verzamelen en bewaren van deze gegevens zullen naar schatting € 4.000 (2 kredietunies * 40 manuren * € 50) bedragen. De hoogte van deze kosten ligt in lijn met de kosten die in rekening worden
gebracht voor de behandeling van een aanvraag voor een
vergunning als bedoeld in artikel 2:3a van de wet.
Daarnaast zij er administratieve lasten die voortvloeien uit de
ingevolge artikel 3:29, eerste lid, van de wet vereiste melding
van relevante wijzigingen. De geschatte lasten zijn vooralsnog nihil.

Handelingen II, 2014-2015, 11 maart 2015
De heer Nijboer (PvdA): […] Er zijn terecht veel
vragen gesteld over de toezichtskosten.
€20.000 per kredietunie boven de 10 miljoen is
510

De Tweede Kamer heeft bij de stemming over het wetsvoorstel
ook een motie van Aukje de Vries (VVD) aangenomen (kamerstuk 33.949 nr. 15), die de regering verzocht “de toezichtkosten
nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te
differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te
rapporteren voor 1 juni 2015” (red.).
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de richtlijn van DNB. Om een indicatie te geven: een kleine bank heeft toezichtskosten van
zeker €40.000. De indieners begrijpen de opmerkingen van de Kamer over zowel de AFM
als DNB. Terecht is gevraagd of de toezichtskosten niet zo laag mogelijk moeten worden
gehouden. Dat is natuurlijk niet aan ons; het is
aan DNB en aan de AFM, maar wij als indieners
zijn het daarmee eens.
Wij wijzen er op deze plek, gedurende deze
wetsbehandeling, ook maar eens op dat zowel
de AFM als DNB bij voortduring heeft gezegd
dat er meer concurrentie voor banken moet
komen, dat er minder afhankelijkheid moet zijn
van kredietverlening door banken en dat er
meer kredietmogelijkheden moeten zijn. Wij
juichen dat toe, zo wordt gezegd. Kredietunies
worden daarbij expliciet genoemd, bijvoorbeeld in het Overzicht Financiële Stabiliteit van
de Nederlandsche Bank. De Nederlandsche
Bank is er ook voorstander van om dat te stimuleren.
De indieners hebben begrepen dat de raming
die DNB heeft gebruikt, prudent is. Ik begrijp
de Kamer zo dat alleen de kosten gedekt moeten worden en dat die kosten zo minimaal mogelijk moeten worden gehouden, zodat de toetredingsdrempels zo beperkt mogelijk zijn. De
indieners delen die opvatting van de Kamer
zeer.
Mevrouw Gesthuizen van de SP heeft de vraag
gesteld of er voldoende capaciteit is om toezicht te houden. Wij hebben dat nagegaan. De
verwachting is dat de kredietunies zeker enige
capaciteit van de toezichthouders vergen,
maar geen onevenredige capaciteit. Het toezicht zou dus voldoende en adequaat worden
gehouden als het wetsvoorstel wordt aangenomen.
De PvdA heeft bij monde van de heer Groot
gevraagd naar de opstartkosten die met kredietunies gepaard gaan. Zouden die niet medegefinancierd of voorgefinancierd kunnen
worden? Dat is natuurlijk niet aan de indieners
maar aan de Kamer en het kabinet. De indieners zien kredietunies echter als een wenselijke maatschappelijke ontwikkeling die gesteund
kan worden. Bijvoorbeeld een kredietfaciliteit
om in de opstartkosten te voorzien, acht zowel
mevrouw Mulder als ik denkbaar, maar het is
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natuurlijk aan de minister, mede in relatie tot
de begrotingsbehandeling later, of daarvoor
ruimte gevonden wordt.
Wij hopen hiermee op de vragen van de Kamer
in eerste termijn te zijn ingegaan. Maar ik zie
nog enkele leden bij de interruptiemicrofoons.
De voorzitter: Zeker. Ik zag de heer Van Dijck
als eerste zijn stoel uit springen.
De heer Tony van Dijck (PVV): Ik heb twee vragen over de toezichtskosten; ik dacht dat
daarover nog meer zou worden gezegd. Waarom is gekozen voor een vast bedrag? Of je een
kredietunie hebt van 10 miljoen of een van 100
miljoen, lijkt me nogal uit te maken voor het
toezicht, maar toch betalen beide hetzelfde bedrag. Mijn tweede vraag ging over ...
De voorzitter: Beantwoord eerst deze maar!
De heer Nijboer (PvdA): Ja, eerst deze vraag
maar. Er is nog niet gekozen. Er is een indicatie gegeven van de orde van grootte van de
toezichtskosten door de Nederlandsche Bank.
Zoals ik zojuist zei, is dat een prudente algemene raming. De indieners onderschrijven het
gevoelen van de Kamer, en geven via dit debat
en in de verdere wetsbehandeling mee dat die
kosten zo minimaal mogelijk moeten zijn. Er is
dus nog geen verhouding gekozen tussen
grootte enerzijds en dat soort zaken anderzijds. Omdat de Kamer daarom heeft gevraagd,
zijn wij echter bij DNB nagegaan waaraan hij
denkt. DNB denkt aan maximaal €20.000. Dat is
een indicatie.
De heer Tony van Dijck (PVV): Dat had ik ook
begrepen. De vraag is echter waarom je zou
kiezen voor een vast bedrag en niet voor een
balansgerelateerd bedrag. Ik kan me immers
voorstellen dat een kredietunie met 100 miljoen
meer toezicht vereist dan een kredietunie net
boven de 10 miljoen. Mijn tweede vraag is dan
of en in hoeverre die kosten voor de Nederlandsche Bank kostendekkend zijn. Of maakt
de Nederlandsche Bank bij toezicht op een
kredietunie van 100 miljoen meer kosten dan
€20.000, en hevelt hij de rest over naar óf de
minister óf de overige sector?
De heer Nijboer (PvdA): Dat zijn goede vragen.
De AMvB is nog niet gereed. In verband met de
AMvB kunnen zaken blijken waarvoor meer
toezichtsinspanningen moeten worden gedaan
of juist minder. Op basis van de kaderwet, de
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algehele wet, heeft de Nederlandsche Bank
echter een prudente inschatting gemaakt: wat
zullen de toezichtskosten gemiddeld ongeveer
zijn? Er is nog helemaal geen besluit genomen
over de omvang van de balans, de precieze
hoogte van de toezichtskosten en de wijze
waarop de AMvB zich daartoe verhoudt. Dat
besluit zal DNB nog nemen; dat is ook aan
DNB. Naar ik heb begrepen, moeten de toezichtskosten niet hoger zijn dan de werkelijk
gemaakte kosten. Volgens goed gebruik is dat
ook zo, maar ik moet nog een slag om de arm
houden.
[…] Minister Dijsselbloem: 511 […] Er zijn nog
een paar andere punten. Over de toezichtskosten was er een heel concrete vraag: waarom is
één bedrag vastgesteld, los van de omvang?
Het is vooralsnog een door de Nederlandsche
Bank geschat bedrag. Het kan dus nog lager
worden. We zullen bekijken wat de mogelijkheden daartoe zijn. Het is echter wel een onderbouwde schatting, niet zomaar een slag in de
lucht. De tarieven voor het doorlopende toezicht worden jaarlijks bij ministeriële regeling
vastgesteld. In een eerder debat heb ik met
name mevrouw De Vries toegezegd dat we
naar mogelijkheden zullen kijken om kleinere
partijen daarbij zo veel mogelijk te ontzien. Die
ruimte moet wel worden gevonden binnen categorieën van onder toezicht staande instellingen. Dat betekent dat we daarbinnen een verschuiving zullen bewerkstelligen van klein naar
groot. Voor kredietunies is dat vrij lastig: de
kleine zijn al vrijgesteld en daarboven zitten er
geen heel grote verschillen, zo verwachten we
vooralsnog. Dan heb je het al snel over het basisbedrag dat per kredietunie zal moeten worden besteed aan toezicht. De inschatting van
de Nederlandsche Bank is op dit moment dat
dat bedrag €20.000 is. Daarom hebben we dat
niet verder gedifferentieerd. Ik ben daar overigens niet tegen. We zullen met de Nederlandsche Bank bekijken of dat te doen is. Het is al
echter al een klein bedrag en, nogmaals, de
kleinere kredietunies zijn gewoon vrijgesteld.
Kamerstuk 33.949, nr. 05
Bedrijfsvoering
511

Bij behandeling van initiatief-wetsvoorstellen speelt de verantwoordelijk minister een rol als adviseur van het parlement
(red.).
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Aan kredietunies die onder de nieuwe vergunningplicht vallen worden regels gesteld met betrekking tot de beheerste
en integere bedrijfsvoering. Deze regels zullen in lijn liggen
met de voor betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen geldende regels. De regels omvatten bepalingen gericht
op een integere bedrijfsuitoefening – omvattende een in de
bedrijfsprocessen geïntegreerd integriteitbeleid, en beleid
gericht op de acceptatie van cliënten – alsmede bepalingen
gericht op een beheerste uitoefening van het bedrijf – omvattende een adequate interne governance, inclusief interne
controlefuncties, alsmede een in de bedrijfsprocessen verankerd beleid gericht op het beheersen van de relevante risico’s, en regels met betrekking tot het uitbesteden van
werkzaamheden.
Daarnaast worden de degenen die het dagelijks beleid van
de kredietunie bepalen, alsmede de leden van het orgaan –
indien aanwezig – dat belast is met het toezicht op de algemene gang van zaken, getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.
Tevens zullen kredietunies die beschikken over een vergunning onderworpen worden aan bepalingen met betrekking tot
de minimum eigen vermogen, vereiste solvabiliteit en liquiditeit. Aangezien de bedrijfswerkzaamheden van kredietunies
beperkt zijn tot het in ontvangst nemen van deposito’s en
andere terugbetaalbare gelden en het voor eigen rekening
verrichten van kredietuitzettingen, alsmede daarmee samenhangende nevenactiviteiten, zal het minimum eigen
vermogen beperkt zijn en kan het solvabiliteitsregime eenvoudig van opzet zijn – zie ook de voorgaande paragraaf.
Gelet op hun beperkte bedrijfswerkzaamheden – het houden
van deelnemingen is niet toegestaan – en hun rechtsvorm –
van kredietunies en hun rechtsvorm, die inkapseling van
kredietunies in groepsstructuren uitsluit, wordt op kredietunies die beschikken over een vergunning uitsluiten toezicht
op individuele basis uitgeoefend.
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De totale doorlopende toezichtkosten voor het prudentiële
toezicht zullen door DNB bij kredietunies in rekening worden
gebracht. Deze kosten zullen naar verwachting € 14.000 bedragen, hetgeen in lijn is met de kosten die gemoeid zijn met
het toezicht op elektronisch geldinstellingen
Kamerstuk 33.949, nr. 09
De leden van de VVD-fractie vragen waarop de schatting
van de totale doorlopende toezichtkosten van DNB van €
14.000 is gebaseerd, op hoeveel kredietunies dit is gebaseerd en wat de totale toezichtkosten van de AFM zijn.
Verdere navraag bij DNB leert dat het bedrag van € 14.000
niet meer accuraat is. Een nota van wijziging zal de Kamer
op dit punt worden toegezonden. Voor de toezichtkosten
voor de AFM geldt dat op dit moment nog niet kan worden
gesteld welk bedrag dit zal zijn. Hiervoor dient de AFM een
inschatting te maken van de noodzakelijke werkzaamheden
en dat is afhankelijk van hoeveel kredietunies een vergunningsaanvraag zullen doen. Het aantal vergunningsaanvragen wordt mede bepaald door de vrijstellingsgrens die door
de Minister van Financiën wordt vastgesteld. De AFM heeft
de initiatiefnemers aangegeven het wetgevingsproces en de
ontwikkelingen op de markt voor kredietunies te blijven volgen en een later moment – op basis van de daadwerkelijke
omvang van de markt – de Minister van Financiën te adviseren een heffingsgrondslag in te voegen. De AFM verwacht
dit op zijn vroegst enige maanden na inwerkingtreding van
het wetsvoorstel te doen.
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Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (kamerstuk 33 273 nr 03)
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen deel
1. Algemeen
Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening
van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU L 335), hierna: richtlijn solvabiliteit II. Deze
richtlijn, ook bekend onder zijn Engelse benaming «Solvency
II», omvat een herziening en herschikking van bestaande Europese richtlijnen. 512 Met deze richtlijn solvabiliteit II wordt
gestreefd naar een betere werking van de interne verzekeringsmarkt en een betere bescherming van verzekeringnemers en begunstigden. De huidige solvabiliteitsvereisten in
de Europese richtlijnen bieden veel ruimte voor nationale afwijking en dit bevordert de interne verzekeringsmarkt en consumentenbescherming niet. De richtlijn solvabiliteit II voorziet
daarom onder andere op het terrein van de solvabiliteitsvereisten in maximumharmonisatie, zodat op dit vlak een gelijke
concurrentie in Europa ontstaat en de bescherming van de
verzekeringnemers en begunstigden zoveel mogelijk gelijk
getrokken wordt. Ook stelt de richtlijn meer eisen aan transparantie en wordt het groepstoezicht geïntensiveerd. Vorenstaande houdt voor verzekeraars een verzwaring in ten opzichte van het huidige regime. De vernieuwing richt zich overigens volledig op het prudentiële toezicht. Het gedragstoezicht wordt door de richtlijn solvabiliteit II ongemoeid gelaten.
Op kleinere verzekeraars die niet binnen de reikwijdte van de
richtlijn solvabiliteit II vallen, is een aangepast regime van
toepassing dat is afgeleid van voornoemde richtlijn (Solvency
II Basic). De allerkleinste verzekeraars zullen buiten het prudentieel toezicht worden geplaatst.
Bij de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II wordt de
nationale wet- en regelgeving aangepast. De voornaamste
wijzigingen betreffen de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft) met betrekking tot het toezicht op verzekeraars en
het Burgerlijk Wetboek (verder: BW) ten aanzien van de wijze
van verslaggeving. Dit wetsvoorstel wordt om deze reden
door de minister van Financiën mede namens de minister
van Veiligheid en Justitie ingediend.

verzekeringstoezicht 514 . Dat betekent dat een groot aantal
bepalingen uit die richtlijnen ongewijzigd is overgenomen. Dit
geldt ook voor de gedragsbepalingen. In de tweede plaats
kent de richtlijn solvabiliteit II belangrijke moderniseringen
van het prudentiële toezicht en groepstoezicht. Dat betekent
overigens niet dat het gedragstoezicht op Europees niveau
ongemoeid wordt gelaten. Momenteel worden onderhandelingen geopend over een herziening van de richtlijn inzake
verzekeringsbemiddeling, waarin onder andere gedragsregels worden opgenomen voor het bemiddelen en aanbieden
van verzekeringen, gericht op de bescherming van de (retail)
polishouders. 515 Deze regels zullen niet alleen gelden voor
(her)verzekeringstussenpersonen, maar ook voor verzekeraars die werkzaamheden verrichten op het gebied van aanbieden van en bemiddelen in verzekeringen.
De leden van de CDA-fractie vragen de regering een overzicht te geven van de zaken die via een verordening geregeld
zullen worden en welke zaken minimumharmonisatie zijn.
Aangezien over de uitvoeringsverordening nog wordt onderhandeld, is het nog niet mogelijk een definitief overzicht te
geven van de zaken die daarin worden geregeld. In het algemeen kan echter het volgende worden opgemerkt. De
richtlijn solvabiliteit II bevat voornamelijk een hercodificatie
van een aantal op dit moment van kracht zijnde richtlijnen op
verzekeringsgebied. Die richtlijnen bevatten hoofdzakelijk
514

Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de richtlijn solvabiliteit II het gedragstoezicht volledig ongemoeid laat.
De richtlijn solvabiliteit II 513 behelst in de eerste plaats een
hercodificatie van bestaande richtlijnen op het terrein van het

512
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De herziene en herschikte Europese richtlijnen betreffen: richtlijn 73/239/EEG, 78/473/EEG, 87/344/EEG, 88/357/EEG,
92/49/EEG, 98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG, 2005/68/EG
en 2007/44/EG.
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad,
van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (solvabiliteit II), Pb 2009/335.
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Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (PB 1973/L 228; richtlijn 78/473/EEG van de Raad
van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire coassurantie (PB 1978 L 151); richtlijn 87/344/EEG van de Raad
van22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering
(PB 1987 L 185); tweede richtlijn 88/357/EEG van de Raad van
22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling
van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten (PB 1988 L 172); richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (derde richtlijn schadeverzekering) (PB
1992 L 228); richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep
(PB 1998 L 330); richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering
en de liquidatie van verzekeringsondernemingen PB 2001 L
110; richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (PB
2002 L 345) en richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering (PB 2005 L 323).
Het gaat om herziening van richtlijn 2002/92/EG van het Europees parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende
verzekeringsbemiddeling.
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minimumharmonisatie. Voor zover teksten van die richtlijnen
onveranderd in de richtlijn solvabiliteit II zijn overgenomen,
bevat deze richtlijn dus bepalingen die minimumharmonisatie
betreffen.
De richtlijn bevat echter ook een aantal vernieuwingen en
daar is veelal sprake van maximumharmonisatie. In grote lijnen gaat het dan om een aantal bepalingen over:
- de bedrijfsuitoefening in titel I, hoofdstuk IV;
- de waardering van activa en verplichtingen, de technische voorzieningen en de solvabiliteitseisen in titel I,
hoofdstuk VI; en
- het groepstoezicht in titel III.
In dit verband wordt ook verwezen naar de overwegingen 53
en 60. Overal waar in de richtlijn solvabiliteit II over uitvoeringsmaatregelen wordt gesproken, is, indien de Europese
Commissie die ook daadwerkelijk vaststelt, sprake van
maximumharmonisatie. Zie onder andere de artikelen 50, 86,
97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 141, 143, 234, 216, zevende
lid, 217, derde lid, 227, derde lid, 234, 244, vierde lid, 245,
vierde lid, 248, zevende lid, 249, derde lid, 256, vierde lid, en
258, derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II.
Voorts wordt erop gewezen dat wordt gestreefd naar convergentie van het toezicht. Zie artikel 71 van de richtlijn. Dit betekent dat toezichtspraktijken naar elkaar moeten toegroeien.
Het gevolg hiervan zal zijn dat er minder ruimte is voor nationale afwijkingen en het resultaat daarvan is enigszins vergelijkbaar met maximumharmonisatie.
Ook vragen de leden van de CDA-fractie of Nederland nationale koppen heeft gezet op de richtlijn. De leden van de
CDA-fractie zijn tevens geïnteresseerd in de gevolgen van de
nieuwe eisen voor de solvabiliteit van de Nederlandse verzekeraars. In hoeverre zijn er stress scenario’s gemaakt? Wat
zijn daarvan de belangrijkste uitkomsten? Wat is de verhouding tussen beleidsmatige aanpassingen en aanpassingen
met een meer technisch karakter? Tot slot wensen deze leden meer informatie te krijgen over de hoeveelheid grote en
kleine verzekeraars die door het wetsvoorstel geraakt worden.
In reactie op deze vragen van de leden van de CDA-fractie
merk ik op dat wij in dit wetsvoorstel geen nationale koppen
hebben opgenomen. Tegelijkertijd is het zo dat met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II voor grote verzekeraars, ook het regime dat geldt voor kleinere verzekeraars
wordt aangepast (het zogenoemde Solvency II Basicregime). Daarbij wordt bewust ingezet op een regime dat
aansluit bij de aard en omvang van de onder toezicht staande verzekeraars.
Het merendeel van de punten die in de richtlijn solvabiliteit II
zijn opgenomen zal worden uitgewerkt via een uitvoeringsverordening, vast te stellen door de Europese Commissie. In
overweging 132 bij de richtlijn is hierover opgenomen dat de
Commissie onder meer bevoegd moet zijn om maatregelen
vast te stellen “met betrekking tot de aanpassing van de bijlagen en tot specificatie van met name de bevoegdheden van
de toezichthoudende autoriteiten en van de door deze autoriteiten te ondernemen acties, alsook om meer gedetailleerde
voorschriften vast te stellen op terreinen zoals het governancesysteem, de openbaarmaking, de beoordelingscriteria in
verband met gekwalificeerde deelnemingen, de berekening
van de technische voorzieningen en kapitaalvereisten, be-
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leggingen en groepstoezicht. De Commissie wordt ook gemachtigd om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen waarbij
aan het toezicht in derde landen de status van gelijkwaardigheid met de bepalingen van deze richtlijn wordt verleend”.
Nederlandse verzekeraars hebben meegewerkt aan diverse
kwantitatieve impactstudies om de gevolgen van de nieuwe
regels voor verzekeraars in beeld te brengen. Deze studies
zijn benut om te evalueren of de regelgeving nog moest worden aangepast. Ook worden de resultaten gebruikt bij de uitwerking van de richtlijn door de Europese Commissie in uitvoeringsmaatregelen. Op de website van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) zijn de
resultaten van de door EIOPA uitgevoerde studies te vinden.516
In Nederland vallen ongeveer 30 verzekeraars binnen de
reikwijdte van het richtlijnregime, ongeveer 80 verzekeraars
vallen onder het zogenoemde nationale Solvency II-Basic regime en ongeveer 70 verzekeraars zijn naar verwachting vrijgesteld van prudentieel toezicht. Wel blijft het gedragstoezicht ook op deze laatste verzekeraars van toepassing. Dit
kan ertoe leiden dat zij, indien zij bijvoorbeeld ook bemiddelen in verzekeringen en afhankelijk van de aard van de exacte werkzaamheden, een vergunning nodig hebben van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De leden van de ChristenUnie-fractie hechten grote waarde
aan een systeem van sterke en betrouwbare verzekeraars,
waarbij risico's goed in kaart worden gebracht en zoveel mogelijk beperkt worden en consumenten beter beschermd
worden tegen solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars. Ook
dient er een gelijk speelveld te blijven voor verzekeraars binnen Nederland en Europa. In dit opzicht vragen de leden van
de ChristenUnie-fractie wat precies wordt bedoeld met de
maximumharmonisatie op het terrein van de solvabiliteitsvereisten.
Met maximumharmonisatie op het terrein van de solvabiliteitsvereisten wordt bedoeld dat lidstaten gebonden zijn aan
de eisen die in de richtlijn en de uitvoeringsverordening zijn
opgenomen en daar niet van mogen afwijken. Zij mogen dus
geen minder zware eisen stellen, maar evenmin zwaardere
eisen.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de strengere solvabiliteitseisen zullen uitpakken voor de zorgverzekeraars. Hoe groot zijn de risico's dat de invoering van de richtlijn zal leiden tot een verhoging van de premies van de (basis)zorgverzekering?
Invoering van de richtlijn solvabiliteit II zal leiden tot een meer
risico gebaseerde solvabiliteitseis die voor zorgverzekeraars
inhoudt dat deze hoger zal zijn dan de bestaande eis. Hoeveel hoger valt op dit moment om twee redenen niet nauwkeurig aan te geven. Ten eerste wordt er in Brussel nog onderhandeld over de op de richtlijn solvabiliteit II gebaseerde
uitvoeringsverordening. Samenhangend daarmee is in de
tweede plaats een wijziging van de Zorgverzekeringswet in
de maak om het catastroferisico voor zorgverzekeraars - één
van de risicofactoren in de nieuwe solvabiliteitseis - gedeelte516

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publication
s/reports/QIS5_Report_Final.pdf
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lijk te mitigeren. Dit laatste kan een verhoging van de solvabiliteitseis op basis van de richtlijn solvabiliteit II beperken. Of
de verhoging van de eis zal leiden tot een premieverhoging
valt niet te zeggen. Daar gaan zorgverzekeraars zelf over.
Wel blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB) dat de
zorgverzekeraars er in het algemeen financieel goed voor
staan: er is sprake van een solvabiliteitsoverschot, ook na de
eerdere verhogingen van de solvabiliteitseis.
Zorgverzekeraars houden met andere woorden meer solvabiliteit aan dan volgens de regels strikt noodzakelijk is. Gezien
onder andere de financiële positie van zorgverzekeraars en
mogelijke efficiëntieslagen, zal een hogere solvabiliteitseis
daarom niet automatisch tot premieverhoging hoeven te leiden. Zorgverzekeraars zouden er immers ook voor kunnen
kiezen om gedeeltelijk in te teren op hun solvabiliteitsoverschot, genoegen kunnen nemen met een (tijdelijk) lager rendement, of efficiënter kunnen worden, en op die manier premieverhoging kunnen voorkomen.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
2. Kader en proces van regelgeving
De richtlijn volgt de zogenoemde Lamfalussy-structuur en
omvat dus enkel de hoofdlijnen van het toezichtkader. De uitvoeringsmaatregelen, ook wel gezien als het tweede niveau
van regelgeving, worden opgesteld door de Europese Commissie en kunnen de vorm van een verordening dan wel
richtlijn krijgen. Naar verwachting zal de Commissie bij de
uitwerking van de richtlijn solvabiliteit II kiezen voor een verordening.
Naast deze uitvoeringsmaatregelen door de Europese Commissie is er nog een derde niveau van regelgeving. Het derde
niveau betreft de bevoegdheid van de Europese toezichthouders om (bindende) technische standaarden vast te stellen.
Het vaststellen van deze (bindende) technische standaarden
gebeurt door de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).517 Deze autoriteit is vanaf 1 januari
2011 ingesteld als Europese toezichthouder voor de verzekeringssector. Praktisch bezien is EIOPA de opvolger van het
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).
Complicerende factor voor de implementatie van de richtlijn
is dat de richtlijn zal worden gewijzigd door de Omnibus-II
richtlijn, waarover momenteel nog onderhandeld wordt. Naar
verwachting zal deze richtlijn pas in het najaar van 2012 worden vastgesteld. Op dat moment zal ook duidelijk worden wat
de gevolgen daarvan zullen zijn voor de inwerkingtredingsdatum van de richtlijn solvabiliteit II; zeer waarschijnlijk betreft
het een gefaseerde inwerkingtreding. In de Omnibus-II richt517

EIOPA heeft volgens de verordening de bevoegdheid om bindende technische standaarden en richtsnoeren vast te stellen,
bevoegdheden om te bemiddelen tussen toezichthouders, en te
komen tot bindende besluiten. Voorts is EIOPA net als haar
voorganger CEIOPS een belangrijke adviseur van de Europese
Commissie om te komen tot bindende regelgeving ter uitwerking of aanpassing van de richtlijn solvabiliteit II, de IORP richtlijn en het tweede niveau van regelgeving. Bij de verordening tot
oprichting van EIOPA is dit vastgelegd. De bevoegdheden van
EIOPA om bindende technische standaarden vast te stellen,
danwel om tot bindende mediation over te gaan, dienen per
specifiek geval te worden geattribueerd. Voor EIOPA zijn hiervoor de richtlijn solvabiliteit II en de IORP richtlijn relevant.
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lijn wordt ook bepaald welke technische standaarden EIOPA
mag vaststellen en wanneer deze gereed moeten zijn. Dit is
onderdeel van nog lopende onderhandelingen. Uitgangspunt
is momenteel dat de belangrijkste bindende technische standaarden, zoals de inhoud van de rapportages van verzekeraars aan toezichthouders, halverwege 2013 gereed zijn.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de VVD-fractie willen met betrekking tot de totstandkoming van de richtlijn omnibus II weten over welke
maatregelen discussie bestaat tussen het Europees Parlement, De Europese Commissie en de Raad en waar de knelpunten in de onderhandelingen liggen?
De onderhandelingen over de richtlijn omnibus II zijn al enige
tijd bezig, maar nog niet volledig afgerond. In deze richtlijn
zijn op enkele onderwerpen aanpassingen op de richtlijn solvabiliteit II opgenomen, die geheel of nagenoeg geheel kunnen worden geïmplementeerd in lagere regelgeving. Enkele
lidstaten hebben in de afrondende fase van de onderhandelingen van de richtlijn omnibus II zorgen geuit over de behandeling van producten met lange termijn garanties. Er worden
momenteel voorstellen besproken om op een juiste manier
recht te doen aan de risico’s van dergelijke producten. De
uitkomst van de nog af te ronden discussie zal voor zover
nodig worden geïmplementeerd in lagere regelgeving.
De leden van de VVD-fractie vragen welke invloed de regering kan aanwenden om de dialoog alsnog weer op gang te
brengen, wat de gevolgen zijn voor de inwerkingtredingsdatum van de richtlijn solvabiliteit II bij de vertraging van de
richtlijn omnibus II en welke consequenties deze ontwikkelingen hebben voor de verzekeraars.
Het kabinet heeft beperkte invloed op de trilogen, omdat die
worden gevoerd namens de Raad en daarin de stemverhoudingen bepalend zijn.
De artikelen 309 en 310 van de richtlijn solvabiliteit II bepalen
kort gezegd dat de nationale regelgeving op 31 oktober 2012
moet zijn aangepast en moet worden toegepast met ingang
van 1 november 2012. Deze data zijn niet meer haalbaar
omdat de uitvoeringsverordening behorend bij de richtlijn solvabiliteit II nog niet is vastgesteld. Daarom heeft de Europese
Commissie recent een separate richtlijn voorgesteld die uitsluitend ten doel heeft de inwerkingtredingartikelen van de
richtlijn solvabiliteit II aan te passen. Naar verwachting zal de
aangepaste nationale implementatieregelgeving met ingang
van 1 januari 2014 moeten worden toegepast.
Het gevolg voor verzekeraars is dat zij meer tijd krijgen om te
voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt.
De leden van de CDA-fractie vragen wat de voorbereidingstijd is voor de implementatie van de omnibus II-richtlijn. Ook
wensen deze leden te vernemen op welke wijze de regering
een vinger aan de pols houdt ten aanzien van de ontwikkelingen aangaande deze richtlijn in Europees verband.
Het kabinet is betrokken bij de onderhandelingen die plaatsvinden over de richtlijn omnibus II. De triloog hierover vindt
momenteel plaats tussen Europees Parlement, Europese
Raad en de Europese Commissie. Nederland is daarbij wel
slechts één van de 27 lidstaten die betrokken zijn en proberen enige invloed uit te oefenen op de uiteindelijke teksten.
Zodra een compromis bereikt wordt over de richtlijn omnibus
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II, kan gestart worden met de implementatie van deze richtlijn. Nagenoeg alle wijzigingen in de richtlijn solvabiliteit II die
voortvloeien uit de richtlijn omnibus II kunnen naar het zich
laat aanzien worden meegenomen in lagere regelgeving.
Tot slot vragen de leden van de CDA-fractie wat de relatie
van de richtlijn solvabiliteit II is met de eisen die in Europees
verband aan het toezichtraamwerk voor pensioenfondsen
worden gesteld. Ook de leden van de PvdA-fractie vragen
naar de stand van zaken over de onderhandelingen van de
zogenoemde IORP-richtlijn.
Met de introductie van nieuwe solvabiliteitseisen voor verzekeraars vervallen de op dit moment geldende solvabiliteitseisen uit de richtlijn levensverzekering (2002/83/EG). 518 Wel
blijven deze eisen gelden voor de onder de IORP richtlijn519
vallende pensioenfondsen. Deze eisen vormen de basis voor
de 105% minimumsolvabiliteitseis die ook in het Nederlandse
financieel toetsingskader voor pensioenfondsen wordt gehanteerd. Commissaris Interne Markten Barnier van de Europese
Commissie heeft aangekondigd in de eerste helft van 2013
met een voorstel voor een nieuwe pensioenfondsenrichtlijn te
komen (IORP-II). Nieuwe solvabiliteitseisen in de eerste pijler
(kwantitatieve eisen) kunnen onderdeel van dit voorstel gaan
uitmaken. Mogelijk dat hierbij inspiratie wordt gezocht bij de
eisen die voor verzekeraars gelden. Het kabinet heeft sterke
twijfels over de noodzaak om de Europese regelgeving voor
pensioenfondsen op dit moment te herzien. Tevens is het
van mening dat levensverzekeringen niet als basis kunnen
worden genomen voor het ontwerp van een solvabiliteitskader voor pensioenfondsen, omdat pensioenen die thans worden uitgevoerd door pensioenfondsen andere kenmerken
hebben dan levensverzekeringen. Voor een meer uitgebreide
beschrijving van de in dit kader ondernomen activiteiten en
het zoeken van coalities met andere lidstaten verwijs ik u
naar de kabinetsreactie op het Witboek Pensioenen van de
Europese Commissie.520
De leden van de SP-fractie vragen of de regering kan aangeven op welke punten de richtlijn omnibus II de richtlijn solvabiliteit II zal wijzigen. Deze leden zouden verder graag vernemen wanneer de regering verwacht dat de Omnibus II
richtlijn geïmplementeerd zal zijn.
Belangrijke wijziging die in de richtlijn solvabiliteit II door de
richtlijn omnibus II wordt aangebracht, is dat EIOPA bindende
technische standaarden mag opstellen die door de Europese
Commissie kunnen worden goedgekeurd. Ook is voorgesteld
extra overgangsrecht op te nemen in de richtlijn solvabiliteit
II. Deze en overige wijzigingen van de richtlijn solvabiliteit II
kunnen in Nederland voor het overgrote deel via lagere regelgeving worden geïmplementeerd zodra de onderhandelingen over richtlijn omnibus II zijn afgerond.

518

519

520

Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (PB 2002
L 345).
Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PB 2003
L 235).
Bijlage bij Kamerstuk 32.043, nr. 109.
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Gestreefd wordt naar voltooiing van de implementatie van
richtlijn omnibus II tijdig voor de datum van inwerkingtreding
van de richtlijn solvabiliteit II.
De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de memorie
van toelichting dat de richtlijn omnibus II zeer waarschijnlijk
van invloed zal zijn op de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II (deze zal zeer waarschijnlijk gefaseerd in werking
treden). De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe
deze gefaseerde inwerkingtreding eruit ziet en hoe zich dit
verhoudt tot het overgangsrecht dat geldt voor verzekeraars.
Tevens vragen genoemde leden of de regering duidelijk kan
maken welke ruimte Nederland heeft bij de implementatie
van de richtlijn, aangezien de uitwerking ervan reeds in gang
is gezet en middels rechtstreeks geldende verordeningen zal
plaatsvinden.
Naar verwachting worden de artikelen 309 en 310 van de
richtlijn solvabiliteit II, die een gefaseerde inwerkingtreding
inhouden, aangepast. Naar de huidige inzichten zou de nationale regelgeving moeten zijn aangepast op 30 juni 2013 en
die regelgeving zou dan op 1 januari 2014 in werking moeten
treden.
Het overgangsrecht sluit aan bij de inwerkingtreding van de
wet, zodat wijzigingen in de inwerkingtredingdatum automatisch doorwerken in de voorziene overgangstermijnen.
Met betrekking tot de ruimte die lidstaten hebben bij implementatie kan worden opgemerkt dat lidstaten de richtlijn zelf
dienen te implementeren. De richtlijn solvabiliteit II wordt met
het onderhavige wetsvoorstel geïmplementeerd. Daarbij
moet rekening gehouden worden met het feit dat veel bepalingen van die richtlijn op Europees niveau verder worden
uitgewerkt in een uitvoeringsverordening. Deze uitvoeringsverordening heeft rechtstreekse werking en wordt dus niet
door de lidstaten geïmplementeerd. Dit is dan ook de reden
dat het wetsvoorstel vrijwel geen nadere invulling geeft aan
de richtlijn. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de tekst van de conceptuitvoeringsverordening.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
3. Reikwijdte van de richtlijn en nationaal stelsel voor kleinere
verzekeraars
a. Algemeen
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, bestrijkt de richtlijn –
evenals overigens de huidige richtlijnen – niet alle verzekeraars. Bepaalde verzekeraars vallen buiten de reikwijdte van
de richtlijn vanwege de branche en/of hun omvang. Op levensverzekeraars en schadeverzekeraars die jaarlijks brutopremie-inkomsten hebben van meer dan 5 miljoen euro, dan
wel in totaal een bedrag aan technische voorzieningen van
meer dan 25 miljoen euro op de balans hebben staan, is het
richtlijnregime van toepassing. Ook op herverzekeraars en
verzekeraars die aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s dekken, is het richtlijnregime van toepassing.
Voor verzekeraars die buiten de reikwijdte van de richtlijn vallen, verder te noemen: verzekeraars met beperkte risicoomvang, mogen de lidstaten zelf bepalen hoe het toezicht
wordt ingevuld. Voorgesteld wordt om daarbij onderscheid te
maken tussen zeer kleine schadeverzekeraars, zeer kleine
natura-uitvaartverzekeraars en kleine levensverzekeraars.
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De zeer kleine verzekeraars worden, zoals hierna onder b
nader is toegelicht, vrijgesteld van prudentieel toezicht.
Daarnaast wordt voor overige kleine verzekeraars een aangepaste, vereenvoudigde vorm van het toezicht zoals dat in
de richtlijn solvabiliteit II is opgenomen voorgesteld. Dit regime wordt aangeduid als Solvency II Basic. De inrichting van
het nationaal bepaalde toezichtstelsel en met name de goede
aansluiting ervan met het stelsel zoals dat uit de richtlijn
voortvloeit, wordt zodanig geraakt door de richtlijn dat de
aanpassing ervan in dit implementatiewetsvoorstel wordt
meegenomen. Hierna wordt op hoofdlijnen dit stelsel voor
verzekeraars met beperkte risico-omvang geschetst, waarbij
onderdeel b betrekking heeft op verzekeraars die vrijgesteld
zijn van prudentieel toezicht en onderdeel c ziet op verzekeraars die gaan vallen onder het Solvency II Basictoezichtsregime. Voor beide groepen wordt de regelgeving
met name op een lager niveau van regelgeving verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze lagere regelgeving zal in het
voorjaar van 2012 in consultatie worden gebracht.
b. Vrijstelling
In 2004 heeft het Internationaal Monetair Fonds kritiek geuit
op het feit dat in Nederland bepaalde kleine schadeverzekeraars formeel gezien onder prudentieel toezicht staan, terwijl
daar in de praktijk materieel geen invulling aan wordt gegeven. Dit zou verwarrend voor het publiek zijn en ten onrechte
de suggestie kunnen wekken dat een degelijke vorm van
toezicht wordt uitgeoefend. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit IMF-assessment in 2004 is besloten om te
kiezen voor een daadwerkelijke vrijstelling van het prudentieel toezicht voor een bepaalde groep van (kleine) schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars.
Het betreft hier allereerst schadeverzekeraars en kleine natura-uitvaartverzekeraars, met een bruto premie-inkomen van
niet meer dan € 1 miljoen en bruto technische voorzieningen
zoals opgenomen in het jaarverslag, van niet meer dan € 5
miljoen. Aan het als verzekeraar actief zijn zonder vergunning zal echter vanuit het consumentenbelang een extra
voorwaarde worden verbonden. Een verzekeraar die jaarlijks
onder de hiervoor genoemde grenzen van premie-inkomen
en technische voorzieningen blijft, mag geen verzekeringen
sluiten met een dekking boven € 10 000 per verzekerd object
respectievelijk overlijdensgeval. Sluit hij verzekeringen af
waarbij een hogere dekking wordt geboden, dan is het Solvency II Basic regime van toepassing. Deze criteria zijn overigens gebaseerd op voorstellen uit de sector (Nardus respectievelijk FOV).
Tevens wordt nog bezien in hoeverre aan verzekeraars met
beperkte risico-omvang die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, maar zich wel volledig herverzekeren, ook
een gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend.
Het aantal verzekeraars dat ten opzichte van de huidige situatie op basis van bovenstaande criteria buiten het prudentieel
toezicht komt te vallen, komt uit op ongeveer 70. Van deze
70 kleine verzekeraars is een groot deel (namelijk zeer kleine
schadeverzekeraars met de rechtsvorm van een onderlinge
waarborgmaatschappij) op dit moment werkzaam met een
verklaring in plaats van een vergunning, waardoor dat deel
op basis daarvan al onder een lichter toezichtsregime valt.
Het totaal aan bruto premies van deze ongeveer 70 allerkleinste verzekeraars beslaat minder dan 0,007 procent van
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het totaal aan bruto premies van alle Nederlandse verzekeraars.
Een kleine schade- of natura-uitvaartverzekeraar die volgens
de hiervoor aangegeven voorwaarden vrijgesteld is van toezicht van DNB dient de verzekerde/consument voor te lichten
over het feit dat hij niet onder toezicht van DNB staat en wat
de consequenties hiervan zijn. Deze vrijstelling zal gelijktijdig
met de inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel in de
Vrijstellingsregeling Wft worden opgenomen en in werking
treden. Momenteel bestaan er overigens al samenwerkingsverbanden tussen kleine verzekeraars die met elkaar een
bepaalde kwaliteit van hun verzekeringsbedrijf willen waarborgen. Dergelijke initiatieven die wellicht uitmonden in zelfregulering, kunnen de consument ook houvast bieden.
Het staat vrijgestelde verzekeraars overigens vrij om zich wel
onder toezicht te stellen. Zij zullen dan aan de toezichtseisen
moeten voldoen en ook de daarmee gepaard gaande kosten
voor hun rekening moeten nemen.
Overigens zullen kleine levensverzekeraars die buiten de
reikwijdte van de richtlijn vallen, in beginsel onder Solvency II
Basic vallen. Bij levensverzekeringen is, ongeacht de omvang van de verzekeraar, het consumentenbelang veelal te
groot om van het toezicht door DNB vrijgesteld te worden.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
Voorts vragen de leden van de VVD-fractie zich af waarom
de regering ervoor gekozen heeft om de allerkleinste verzekeraars buiten het prudentieel toezicht te plaatsen.
In het verleden heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
de aanbeveling gedaan om ofwel goed (prudentieel) toezicht
uit te oefenen, ofwel geen (prudentieel) toezicht. Voor verzekerden moet helder zijn of hun verzekeraar onder toezicht
staat of niet. Het huidige systeem is vanuit deze invalshoek
niet optimaal, omdat de allerkleinste verzekeraars weliswaar
een door DNB verleende verklaring hebben, maar dat betekent niet dat steeds volwaardig prudentieel toezicht kan worden uitgeoefend.
Om deze reden is ervoor gekozen helder te zijn over de mate waarin toezicht wordt uitgeoefend. Op zeer kleine schadeen natura-uitvaartverzekeraars zal geen prudentieel toezicht
worden uitgeoefend. Wel kan het zo zijn dat deze verzekeraars, indien zij bijvoorbeeld ook bemiddelen in verzekeringen en afhankelijk van de aard van de exacte werkzaamheden, een vergunning nodig hebben van de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De leden van de VVD-fractie willen weten aan welke eisen
verzekeraars voldoen die vanaf 2014 in het Solvency II Basic-regime vallen. En de leden van de SP-fractie vragen wat
de verschillen zijn tussen het regime voor grotere verzekeraars dat volgt uit de richtlijn solvabiliteit II en het nationaal in
te richten Solvency II Basic-regime voor kleine verzekeraars.
Verzekeraars met beperkte risico-omvang met een basicvergunning (basic-verzekeraars) zijn verzekeraars met een
premie-omzet tussen 1 en 5 miljoen euro en met technische
voorzieningen tussen 5 en 25 miljoen euro. Op verzekeraars
in bepaalde branches (aansprakelijkheidsbranches, kredietbranche en borgtochtbranche) is verplicht het regime van de
richtlijn solvabiliteit II van toepassing. De vereenvoudigingen
van het Solvency II Basic-regime zijn samengevat de volgende:
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1. Aangepaste solvabiliteitseisen voor basic-verzekeraars:
voor schadeverzekeraars wordt een minimum vermogen
voorgesteld van 200.000 euro. Voor natura-uitvaartverzekeraars en levensverzekeraars zal de minimum eigen
vermogenseis hoger komen te liggen, waarbij de aard en
de risico’s van de activiteiten van natura-uitvaartverzekeraars anders zijn dan die van levensverzekeraars, hetgeen ook vertaald zal worden in verschillende solvabiliteitkapitaalsvereisten. Over de exacte bedragen van het
voorstel vindt nog overleg plaats met DNB. Het voorstel
zal ter consultatie aan de markt worden aangeboden.
2. Voor de pijler 1-berekeningen (technische voorzieningen,
solvabiliteitkapitaalvereiste) mogen de basic-verzekeraars standaard gebruik maken van vereenvoudigde berekeningsformules.
3. Het door de richtlijn solvabiliteit II voorgeschreven governancesysteem, waaronder het vereiste om een Own Risk
and Solvency Assessment (ORSA) op te stellen, met bijbehorende uitwerking in de beoogde uitvoeringsverordening en de door EIOPA op te stellen guidelines, wordt
voor deze kleine verzekeraars niet ingevoerd. Op deze
verzekeraars blijven met betrekking tot het onderwerp
governance de regels van toepassing die naar huidig
recht gelden voor verzekeraars met een vergunning.
4. In de zogenoemde “public disclosure” kunnen basicverzekeraars zich beperken tot het opstellen van de jaarrekening volgens het Burgerlijk Wetboek, gecombineerd
met het aanleveren van aanvullende gegevens over onder meer hun solvabiliteit.
Voorts vragen deze leden [van de VVD fractie (red.)] een nadere toelichting op de ondergrens van het Solvency II Basicregime.
Met de voorziene criteria voor vrijstelling van toezicht van
DNB van een bruto premie-inkomen van niet meer dan 1 miljoen euro en bruto technische voorzieningen van niet meer
dan 5 miljoen euro wordt aangesloten bij de systematiek van
artikel 4 van de richtlijn solvabiliteit II. Op grond van die richtlijnbepaling valt een verzekeraar niet verplicht onder het regime van de richtlijn, indien hij voldoet aan een aantal cumulatieve criteria, waaronder: een jaarlijks bruto premie-inkomen
van niet meer dan 5 miljoen euro en bruto technische voorzieningen van niet meer dan 25 miljoen euro. Vergelijk artikel
4, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de richtlijn.
Daarnaast zal nog als criterium voor vrijstelling van prudentieel toezicht gelden dat de verzekeraar geen verzekeringen
mag sluiten met een dekking boven 10.000 euro per verzekerd object of per overlijdensgeval. Deze vrijstelling is slechts
mogelijk voor schade- en natura-uitvaartverzekeraars van
beperkte risico-omvang. Levensverzekeraars van beperkte
risico-omvang kunnen geen gebruik maken van deze vrijstelling van prudentieel toezicht.
De leden van de VVD-fractie vragen of bestaande verzekeraars die naar huidig recht een verklaring hebben, hun verklaring kunnen laten omzetten in een vergunning, zonder dat
hier administratieve lasten aan verbonden zijn.
Voor kleinere verzekeraars die nu een verklaring hebben, zal
die verklaring niet van rechtswege worden omgezet in een
vergunning voor verzekeraars met een beperkte risicoomvang, omdat de toezichthouder bij de vergunningaanvraag
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zal toetsen of aan de nieuwe vereisten van het Solvency II
Basic-regime voldaan is. Wel zal er een gereduceerd tarief
worden vastgesteld voor het aanvragen van een Solvency II
Basic-vergunning door bestaande verklaringhouders.
Voorts willen de leden van de VVD-fractie weten of andere
Europese lidstaten regelgeving hebben voor kleine verzekeraars. De leden van de ChristenUnie vragen voorts of andere
lidstaten ook een apart regime hebben ingericht voor kleine
verzekeraars.
Lidstaten zijn op dit moment nog bezig met de implementatie
van de richtlijn solvabiliteit II. Daarbij lijkt op dit moment door
veel lidstaten (nog) geen keuze te zijn gemaakt omtrent een
eventuele heroverweging van de regelgeving die van toepassing zal zijn op verzekeraars die vanwege hun geringe omvang buiten de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.
Het voorlopige beeld is dat veelal, waaronder in de lidstaten
Duitsland en Frankrijk, het oude regime van de richtlijn solvabiliteit I voor deze groep wordt gehandhaafd. In een aantal
lidstaten is deze groep verzekeraars echter (nagenoeg) afwezig en is of wordt om die reden niet voorzien in een apart
regime.
De leden van de SP-fractie vragen waarom naar aanleiding
van het IMF-rapport, door de regering niet eerder gekozen is
voor het vrijstellen van kleine verzekeraars van prudentieel
toezicht.
Naar aanleiding van het IMF-rapport uit 2004 is besloten een
wijziging in het regime voor kleine verzekeraars mee te nemen bij de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de
invoering van Solvency II Basic, het regime voor kleine verzekeraars.
De leden van de PvdA-fractie willen meer informatie over (de
inrichting van) de plicht voor kleine vrijgestelde verzekeraars
om consumenten voor te lichten over het feit dat zij vrijgesteld zijn van toezicht.
De bedoeling van de voorlichtingsplicht waar de leden van de
PvdA-fractie op doelen is dat (potentiële) klanten van de betreffende van prudentieel toezicht vrijgestelde verzekeraars
tijdig op de hoogte worden gebracht van het feit dat hun (beoogde) verzekeraar niet onder prudentieel toezicht staat. Bezien wordt nog wat hiervoor de meest effectieve wijze is. Het
gedragstoezicht blijft overigens wel op deze verzekeraars
van toepassing.
Verder willen de leden van de PvdA-fractie graag weten hoeveel kleine verzekeraars inmiddels te kennen hebben gegeven zich vrijwillig onder toezicht te willen plaatsen.
Tot op heden heeft geen enkele kleine verzekeraar bij DNB
te kennen gegeven zich vrijwillig onder toezicht te willen laten
plaatsen. Een schadeverzekeraar die nu op basis van een
verklaring van DNB werkt, moet te zijner tijd een vergunning
bij DNB aanvragen indien hij onder toezicht van DNB wil blijven. Als een dergelijke verzekeraar vanaf de inwerkingtreding van de wet voor een vrijstelling van toezicht van DNB in
aanmerking wil komen, moet hij DNB daarvan in kennis stellen. Voor de voorgestelde overgangsregeling verwijs ik naar
de artikelen XI - XIII van het wetsvoorstel. Overigens blijft op
een onderneming die is vrijgesteld van prudentieel toezicht,
nog steeds wel het gedragstoezicht van toepassing. Afhanke-
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lijk van de situatie kan dan ook een vergunning van de AFM
nodig zijn.
Zowel de leden van de SP-fractie als de leden van de fractie
van de ChristenUnie horen graag welke eisen er gesteld zullen worden aan de voorlichtingsplicht voor consumenten. De
leden van de ChristenUnie vragen tevens of hierover nog
aanvullende regelgeving zal worden opgesteld.
De voorlichting aan consumenten over de vrijstelling van
prudentieel toezicht zal nader worden uitgewerkt in het Solvency II Basic-regime. Denkbaar is dat vrijgestelde verzekeraars in bepaalde uitingen naar de cliënten kenbaar moeten
maken dat zij niet onder prudentieel toezicht staan. Overigens kan het zo zijn dat van prudentieel toezicht vrijgestelde
verzekeraars, indien zij bijvoorbeeld ook bemiddelen in verzekeringen en afhankelijk van de aard van de exacte werkzaamheden, een vergunning nodig hebben van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
De leden van de SP-fractie vragen op welke wijze de ondergrens van het Solvency II- richtlijnregime tot stand is gekomen. Ook zouden zij graag vernemen hoeveel verzekeraars
onder het Solvency II Basic-regime gaan vallen en hoe groot
het marktaandeel van deze verzekeraars is. Ook de leden
van de ChristenUnie zouden graag weten hoeveel verzekeraars onder het Solvency II Basic regime gaan vallen.
De verzekeraars onder het regime van de richtlijn hebben
gezamenlijk naar schatting 99,78% van de bruto premieomzet in 2010. Het marktaandeel van verzekeraars die niet onder het richtlijnregime komen te vallen, uitgedrukt als aandeel
in het totaal aan bruto premies die worden geheven, is ruim
0,21%. Het aandeel van de bruto premies van kleine verzekeraars die vanwege de ondergrens ook buiten het Solvency
II Basic-regime vallen (vrijgestelde verzekeraars) is minder
dan 0,007%. Naar verwachting zullen 80 kleine verzekeraars
(schade, leven en natura) onder het Solvency II Basic-regime
gaan vallen.
Tot slot wensen de leden van de SP-fractie te vernemen wat
de regering een onevenredige lastenverzwaring voor kleine
verzekeraars zou vinden.
De principes die in de richtlijn solvabiliteit II worden gehanteerd (risico-oriëntatie, marktwaardewaardering, transparantie en proportionaliteit) zijn ook relevant voor kleine verzekeraars. Daarom kan het regime dat is opgenomen in de richtlijn solvabiliteit II ook voor hen als uitgangspunt worden genomen. Echter, een nieuw regime moet wel uitvoerbaar zijn
en geen onevenredige lastenverzwaring opleveren. In de
ogen van de regering zou hiervan sprake zijn als onverkorte
toepassing van de eisen van de richtlijn solvabiliteit II op Solvency II Basic-verzekeraars tot onevenredige lasten zou leiden in vergelijking met de met die richtlijn beoogde bescherming van polishouders en begunstigden van verzekeraars
door die richtlijn. In eerdere communicatie 521 is in dit kader
aangegeven dat het doel van het Solvency II Basic-regime
niet is om een sanering in dit deel van de sector te bewerkstelligen.
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brief van de minister van Financiën van 9 november 2010, Kamerstuk ken II 2010-2011, nr, 2010D43872
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Om een evenredig regime te ontwikkelen zal worden voorgesteld de additionele verplichtingen boven de huidige regelgeving in pijler 2 (governance) en pijler 3 (public disclosure) niet
over te nemen. Hier zullen deze verzekeraars kunnen volstaan met de huidige vergunningeisen. Wel zal de solvabiliteit van een kleine verzekeraar in de jaarrekening moeten
worden gepubliceerd. Ook zal een specifiek format voor
kwartaalrapportages over de kwantitatieve vereisten onder
pijler 1 worden ontwikkeld. Een specifieke vereenvoudiging
voor verzekeraars met een Solvency II Basic-vergunning is
de mogelijkheid om zonder bewijslast zogenaamde versimpelde berekeningsformules te gebruiken voor technische
voorzieningen en kapitaalvereisten.
Tevens organiseren het ministerie en DNB ten behoeve van
de formulering van de eisen in de eerste pijler op dit moment
een kwantitatieve impactstudie. Hiervoor hebben zich ca. 15
verzekeraars aangemeld die naar alle waarschijnlijkheid binnen de reikwijdte van het Solvency II Basic-regime zullen vallen. Het doel van deze kwantitatieve impactstudie is tweeledig. Allereerst kan gekeken worden in hoeverre de kleinere
verzekeraars aan de solvabiliteit II kapitaalseisen kunnen
voldoen. Daarbij zal bekeken worden in hoeverre de vormgeving van solvabiliteit II additionele problemen voor kleine verzekeraars zal opleveren. Ten tweede kan worden bezien in
hoeverre de solvabiliteitsberekeningen in pijler 1 een onevenredig zware administratieve last zullen opleveren. Op basis
van de resultaten van de kwantitatieve impactstudie zal worden bezien of het huidige voorstel adequaat toepasbaar is
voor kleine verzekeraars.
Kamerstuk 33.273, nr. C
De leden van de fractie van D66 vinden het van belang dat
het nog nader uit te werken Solvency II Basic-regime recht
doet aan legitieme zorgen van kleine verzekeraars. Daarom
willen deze leden vragen de AMvB in deze Kamer voor te
hangen en bij wijze van begeleidend schrijven de consultatiereacties toe te lichten.
Kleine verzekeraars hebben op de consultatie van het onderhavige wetsvoorstel, waarin ook de hoofdlijnen van het Solvency II Basic-regime zijn beschreven, gereageerd met suggesties voor verbetering van het regime. Naar aanleiding van
deze reacties en overleg dat heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van kleine verzekeraars zoals de Federatie
Onderlinge Verzekeraars (FOV) is het Solvency II Basic regime meer toegesneden op de situatie van kleine verzekeraars en is ook het overgangsregime aangepast. Het is mijn
intentie om in deze lijn het Solvency II Basic regime nader uit
te werken in het wijzigingsbesluit, dat vervolgens ook geconsulteerd zal worden. In reactie op de vraag van de leden van
de D66-fractie zeg ik graag toe dat wijzigingsbesluit tijdig,
voorafgaand aan de raadpleging van de Raad van State, ter
informatie toe te zenden aan het parlement. In het algemeen
deel van de toelichting op dat wijzigingsbesluit, zal ik tevens
een paragraaf opnemen waarin de nog te ontvangen consultatiereacties op het wijzigingsbesluit zullen worden toegelicht.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
c. Solvency II Basic
Voor verzekeraars die niet voldoen aan de eisen van de vrijstelling maar die tegelijkertijd ook niet binnen de reikwijdte
van de richtlijn vallen, wordt in overleg met DNB een aange-
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past toezichtsregime ontwikkeld: Solvency II Basic.
Uitgangspunt van dit aangepaste toezichtsregime is de richtlijn solvabiliteit II, waarin risico-oriëntatie, marktwaardewaardering, transparantie en proportionaliteit centraal staan. De
bescherming van de polishouder wordt daarbij voorop gesteld. Echter, dit aangepaste regime moet wel uitvoerbaar
zijn en geen onevenredige lastenverzwaring opleveren. Aan
de hand van deze uitgangspunten wordt bekeken welke elementen van de richtlijn wel, niet, dan wel in aangepaste vorm
van toepassing dienen te zijn op deze kleine verzekeraars.
Voor verzekeraars die onder Solvency II Basic vallen, wordt
voorgesteld dat bijvoorbeeld de systematiek van minimumkapitaalvereiste, solvabiliteitskapitaalvereiste, etc. ook van
toepassing wordt, maar zullen de eisen die worden gesteld
aan de modellen die zij dienen te gebruiken om deze vereisten te kunnen berekenen minder zwaar zijn dan voor verzekeraars die wel onder de richtlijn vallen. Deze kleine verzekeraars zullen moeten voldoen aan rapportageverplichtingen.
Het streven is dat deze rapportages eenvoudiger van aard
zijn. Verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen, moeten een vergunning aanvragen bij DNB.
De uitwerking van de regels waaraan verzekeraars moeten
voldoen die binnen de reikwijdte van het Solvency II Basicregime vallen, vindt vrijwel geheel plaats in lagere regelgeving. Deze lagere regelgeving zal zodra deze gereed is,
eveneens worden geconsulteerd.
Voor de toepassing van Solvency II Basic is in dit wetsvoorstel een definitie opgenomen van verzekeraar met beperkte
risico-omvang. Deze ziet op verzekeraars die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Daarvoor wordt uitgegaan van artikel 4 van de richtlijn, dat de grensbedragen en
andere voorwaarden stelt waaraan een dergelijke verzekeraar moet voldoen. Deze voorwaarden zijn in artikel 4, eerste
en tweede lid, van de richtlijn opgesomd. Het toezichtkader
van de richtlijn is in dat geval weliswaar niet van toepassing,
maar voor deze verzekeraars wordt in de Wet op het financieel toezicht een aangepast toezichtkader, bekend als Solvency II Basic, ingericht. De voorwaarden bepalen dan ook
de grens tussen Solvency II Basic en het «volledige» Solvency II toezichtkader.
Een natura-uitvaartverzekeraar valt op grond van artikel 10
van de richtlijn solvabiliteit II niet binnen de reikwijdte van de
richtlijn. Daarom kan een natura-uitvaartverzekeraar geen
gebruik maken van een Europees paspoort en is samenwerking tussen toezichthouders dus niet aan de orde. Een natura-uitvaartverzekeraar wordt daarom in de Wet op het financieel toezicht geschaard onder de verzekeraars met beperkte
risico-omvang, waarop Solvency II Basic van toepassing is.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de grenzen van artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn
solvalitieit II niet van toepassing zijn op naturauitvaartverzekeraars.
Dit
betekent
dat
naturauitvaartverzekeraars die boven die grenzen uitkomen toch
onderworpen blijven aan het Solvency II Basic regime.
Een herverzekeraar valt altijd binnen de reikwijdte van de
richtlijn. Artikel 4 van de richtlijn solvabiliteit II is niet van toepassing op herverzekeraars en biedt dus geen uitsluiting voor
herverzekeraars op grond van hun omvang. De voorgestelde
definitie in artikel 1:1 is om die reden beperkt tot levens-,
schade- en natura-uitvaartverzekeraars.
Een levens- of schadeverzekeraar die voldoet aan de voor-
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waarden van artikel 4 van de richtlijn solvabiliteit II kan er op
grond van het vijfde lid van dat artikel voor kiezen om toch
onder het Solvency II toezichtkader te vallen. Om die reden
wordt in onderdeel a van de voorgestelde definitie verwezen
naar het gehele artikel 4 van de richtlijn, waar in het vijfde lid
de optie wordt gegeven om vrijwillig te kiezen voor een vergunning overeenkomstig de richtlijn met het bijbehorende
toezichtkader. Zie verder het artikelsgewijze deel van deze
toelichting.
Ook verzekeraars die onder het regime van Solvency II Basic
vallen, kunnen een groep vormen. Voorgesteld wordt om in
dat geval ook groepstoezicht te houden in aangepaste vorm.
Omdat dit groepstoezicht op nationaal niveau plaatsvindt,
wordt voorgesteld de definitie van verzekeringsrichtlijngroep
met beperkte risico-omvang te laten afwijken van de definitie
van verzekeringsrichtlijngroep, zodat natura-uitvaartverzekeraars direct in het groepstoezicht kunnen worden meegenomen.
Het is de bedoeling in dat geval alleen toezicht te houden op
het vermijden van multiple gearing, intragroepsovereenkomsten en -posities en de geschiktheid van het bestuur van de
holding.
Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat naturauitvaartverzekeraars wel worden betrokken in het richtlijngroepstoezicht. Alhoewel artikel 10 van de richtlijn solvabiliteit II natura-uitvaartverzekeraars uitzondert, worden naturauitvaartverzekeraars in het groepstoezicht betrokken als ware
het richtlijnverzekeraars.
Kamerstuk 33.235, nr. 12
Minister De Jager: […] De VVD-fractie vraagt bij monde van
de heer Huizing waarom is gekozen voor het Basic-regime.
Wat per lidstaat geregeld wordt voor kleine verzekeraars is
nationaal beleid. Dat wordt niet in Brussel geregeld. In Nederland kiezen wij ervoor om, uitgaande van het regime voor
grote verzekeraars, voor kleine verzekeraars iets passends
neer te zetten -- dus toegesneden op de kleinere schaal van
deze verzekeraars -- maar ze ook niet helemaal buiten toezicht te stellen. Ook mensen die bij een kleine verzekeraar
zijn verzekerd, hebben immers recht op een zekere vorm van
consumentenbescherming.
Dit houdt op het punt van kapitaaleisen in dat het regime voor
kleinere verzekeraars strenger wordt dan het huidige regime.
Momenteel wordt een kwantitatieve impactstudie voor Basicverzekeraars uitgevoerd, waarvan de resultaten nog van invloed kunnen zijn op de kapitaaleisen en de berekeningsmethode. Op het punt van governance en transparantie naar het
publiek geldt dat Solvency II niet een-op-een wordt overgenomen in dit regime. Uit het oogpunt van administratieve
lastenbeperking wordt op die punten vastgehouden aan de
huidige regels die volgen uit Solvency I.
De heer Huizing vindt dat personen die niet juridisch deskundig zijn onderdeel uit moeten kunnen maken van het bestuur
van een kleine verzekeraar. In sommige gevallen is dat inderdaad heel goed denkbaar. Sterker nog, bij een onderlinge
scheepvaartverzekeraar is het misschien zelfs nuttig om een
schipper in het bestuur te hebben die veel verstand heeft van
scheepvaartschade. Zo'n persoon hoeft geen specifiek juridisch deskundige te zijn, maar de Nederlandsche Bank ziet
er wel op toe dat de bestuursleden beschikken over basale
kennis van verzekeren. Dat is in het belang van een goed
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functionerend bestuur en in het geheel van het collectief
moeten natuurlijk zaken als juridische kwaliteiten voldoende
geborgd zijn. […]
Waarom kunnen de verklaringhouders, de kleine verzekeraars, niet van rechtswege over naar het nieuwe Basicregime? De toets die de Nederlandsche Bank uitvoert bij
aanvraag van een vergunning is in het belang van de consumenten die bij de desbetreffende verzekeraars een polis
afsluiten. Ik besef dat het gaat om verzekeraars die al een
verklaring hebben, maar deze verklaring kent voor een deel
dezelfde eisen als de nieuwe Basic-vergunning. Naar aanleiding van het signaal van kleine verzekeraars dat zij een soepel overgangsregime willen hebben, heb ik in overleg met de
Nederlandsche Bank bekeken wat voor de Nederlandsche
Bank acceptabel is om nog verder te versoepelen. Deze
nieuwe regeling is opgenomen in de tweede nota van wijziging die de Kamer een week geleden heeft bereikt. Deze is
toegespitst op het toetsen door de Nederlandsche Bank van
de nieuwe eisen. Verzekeraars met de verklaring op grond
van artikel 1.10 van de Wft kunnen nu dus via een vereenvoudigde procedure een Basic-vergunning aanvragen bij de
Nederlandsche Bank waarbij alleen getoetst wordt op de voor
deze groep nieuwe eisen, dus niet meer op de bestaande eisen. De toets van de Nederlandsche Bank is erop gericht om
de administratieve lasten te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Een volledige omzetting van rechtswege is niet wenselijk omdat je dan niet kan toetsen op de nieuwe eisen. Dat
zou onevenwichtig zijn, ook ten opzichte van nieuwe toetreders. […]
Kamerstuk 33.273, nr. 3
4. Inhoud richtlijn solvabiliteit II
Belangrijk onderdeel van de richtlijn solvabiliteit II is de verplichting voor verzekeraars om activa en passiva op marktwaarde te waarderen.
Volledige marktwaardering van de activa en passiva op de
balans creëert meer aansluiting met de economische werkelijkheid. Door de solvabiliteitseisen van verzekeraars te koppelen aan de aard, omvang en complexiteit van de verzekeringstechnische risico’s, de markt- en kredietrisico’s en operationele risico’s wordt een sterke nadruk gelegd op risicomanagement en duurzame interne controles. Voor verzekeraars betekent de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II
in het algemeen een verzwaring van kapitaalseisen en een
intensivering van de rapportages aan de toezichthouder. De
richtlijn beoogt meer prikkels te geven aan verzekeraars om
risico’s te gaan beheersen onder meer door verplichtstelling
van een intern risicobeheersysteem. Verbeteringen in risicobeheer en interne controle kunnen op termijn leiden tot concurrentievoordelen.
Een beter risicobeheer kan immers een lagere solvabiliteitseis betekenen en dit kan de concurrentiepositie in de markt
ten goede komen. Daarnaast beoogt de richtlijn solvabiliteit II
bij te dragen aan de versterking van de stabiliteit van het financiële stelsel door middel van verhoogde transparantie en
informatieverschaffing.
De richtlijn hanteert het proportionaliteitsbeginsel, dat inhoudt
dat de eisen voor een verzekeraar zwaarder worden naarmate de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de
verzekeraar toenemen. Ook de maatregelen die een toezichthouder neemt, moeten in overeenstemming zijn met dit
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beginsel. Dat betekent bijvoorbeeld dat de toezichthouder bij
het opvragen van informatie rekening moet houden met de
aard van het bedrijf.
De richtlijn solvabiliteit II kent drie pijlers:
1) Pijler 1: kwantitatieve financiële eisen;
2) Pijler 2: kwalitatieve eisen en het toezichtproces;
3) Pijler 3: toezichtrapportage en openbaarmaking van informatie.
Ad 1) Pijler 1: kwantitatieve financiële eisen
Pijler 1 heeft betrekking op (de waardering van) kwantitatieve
vereisten.
Dit betreft de waardering van alle balansposten waaronder
de technische voorzieningen en de solvabiliteitsvereisten. In
tegenstelling tot het huidige solvabiliteitsregime, waarin verschillende waarderingsgrondslagen toegestaan zijn (zowel
marktwaarde als historische grondslagen), dienen de bezittingen en verplichtingen onder de richtlijn gewaardeerd te
worden tegen marktwaarde, om tot vergelijkbare financiële
cijfers te komen.
De solvabiliteitsvereisten zijn onder te verdelen in het risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste, ook aangeduid als
Solvency Capital Requirement (hierna afgekort als SCR) en
het risicogebaseerde minimumkapitaalvereiste, ook aangeduid als Minimum Capital Requirement (hierna afgekort als
MCR) van de verzekeraar. De SCR is een op risico toegesneden kapitaaleis waarbij het niveau zo is vastgesteld dat
de verzekeraar, gezien zijn totale risicoprofiel, over een tijdshorizon van een jaar met een hoge mate van zekerheid aan
zijn verplichtingen kan voldoen (met een zgn. Value at Risk
van 99,5%). Het niveau van de SCR is afhankelijk van onder
meer het verzekeringstechnisch risico, het marktrisico, het
kredietrisico en het operationeel risico. Rapportage van de risicogebaseerde kapitaaleis dient minimaal eens per jaar
plaats te vinden. Voor de berekening van deze kapitaaleis zal
gebruikt worden gemaakt van de standaardformule tenzij de
verzekeraar opteert voor de interne modellen methode en
kan voldoen aan de vereisten hiervoor. In gevallen waar de
standaardbenadering het zeer specifieke risicoprofiel van de
verzekeraar niet adequaat weergeeft, mag de toezichthouder
eisen dat de verzekeraar een eigen intern model ontwikkelt.
Indien de SCR, berekend middels het standaardmodel en/of
het interne model, de kapitaaleis niet in verhouding weet te
brengen met het risicoprofiel van de verzekeraar, kan de toezichthouder een capital add-on (kapitaalopslag) opleggen.
Het opleggen van een kapitaalopslag is overigens bedoeld
als tijdelijke maatregel.
Het minimumkapitaalvereiste (MCR) wordt door middel van
een percentueel criterium afgeleid van het risicogebaseerde
solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) en is begrensd in een
bandbreedte van 25–45% van de SCR.
De MCR moet minimaal vier keer per jaar worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Dit zal via een geharmoniseerde kwartaalrapportage opgevraagd worden. Naast het percentuele criterium geldt bovendien dat de MCR niet onder
een bepaald absoluut minimum mag komen. Deze eis wordt
aangemerkt als het absolute minimumkapitaalvereiste (ook
aangeduid als Absolute Minimum Capital Requirement, hierna afgekort als AMCR).
Voor MCR en SCR is een interventieladder ingericht. Indien
het eigen vermogen niet meer aan de SCR voldoet, zal bin-
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nen 2 maanden een plan moeten worden ingediend bij de
toezichthouder waarin wordt aangegeven hoe binnen 6
maanden de SCR weer op het minimaal vereiste niveau
wordt gebracht. In extreme marktomstandigheden kan overigens de periode worden opgerekt. Overtreding van de MCR
impliceert dat de verzekeraar er nog slechter voorstaat. Hier
zal binnen een maand een plan moeten worden ingediend bij
de toezichthouder waarin wordt aangegeven hoe binnen 3
maanden de MCR weer op het vereiste niveau wordt gebracht.
Ad 2) Pijler 2: kwalitatieve eisen en toezichtproces
Deze pijler focust op de interne besturing en het risicomanagement van de verzekeraar. De nieuwe regelgeving expliciteert de verantwoordelijkheid met betrekking tot risicobeheersing van het bestuur van de verzekeraar. Het interne proces
van de verzekeraar dient zodanig ingericht te worden dat de
risico’s optimaal worden beheerst en periodiek worden getoetst. Eén van de vereisten is de zogeheten eigen risico- en
solvabiliteitsbeoordeling (ook aangeduid als Own Risk and
Solvency Assessment (ORSA)), als onderdeel van het risicobeheersysteem. Naast de interne (risico)beheersfunctie
speelt de ORSA een belangrijke rol in de informatieverschaffing aan de toezichthouder. De ORSA levert namelijk belangrijke informatie voor de evaluatie door de toezichthouder, ook
bekend onder de term Supervisory Review Process (SRP).
Dit toezichtproces omvat de bespreking en beoordeling van
de strategieën, processen en verslaggevingprocedures die
zijn vastgesteld door de verzekeraars. Naar aanleiding van
het SRP kan de toezichthouder besluiten een kapitaalopslag
bovenop de berekende SCR te leggen.
Ad 3) Pijler 3: toezichtrapportage en publicatie informatie
De derde pijler beoogt het bewerkstelligen van marktdiscipline door het vergroten van de transparantie over de financiële
positie en de corporate governance van verzekeraars zowel
richting de toezichthouder als het publiek in brede zin. Nederland kent van oudsher een publieke rapportage; voor verschillende andere lidstaten is dit nieuw.
Thans zijn de boekhoudregels in titel 9 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de IFRS zowel bepalend voor het opstellen van de jaarrekening, de publieke verslagstaten als de
vertrouwelijke toezichthouderrapportages (éénsporigheid van
de verslaggeving). Een van de vernieuwingen van de richtlijn
Solvabiliteit II is dat er verslaggevingregels zijn opgenomen
in de richtlijn. Het doel is om de verslaggevingregels voor
verzekeraars in de Unie volledig te harmoniseren. Het gaat
hierbij niet alleen om voorschriften voor waarderingsgrondslagen, toelichtingen maar ook om modellen van rapportage.
Hierbij is gekozen voor waardering op actuele waarde voor
zowel activa als passiva. Deze nieuwe verslaggevingregels
sluiten niet volledig aan op de verslaggevingregels zoals opgenomen in het BW of in de IFRS. Dit betekent dat de jaarstukken die worden opgesteld ten behoeve van het prudentiele toezicht zullen gaan afwijken van wat op grond van het
Burgerlijk Wetboek of IFRS aan het publiek moet worden
verstrekt.
Verzekeraars onder Solvency II
Voor verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, betekent de implementatie van richtlijn solvabiliteit II dat
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de eensporigheid van verslaggeving moet worden losgelaten.
Met de invoering van de richtlijn solvabiliteit II gaan verzekeraars onder de reikwijdte van het prudentiële toezicht onder
de Wft twee verslaggevingsets maken, één conform het Burgerlijk Wetboek en één conform de richtlijn solvabiliteit II.
Verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen dienen naast de vertrouwelijke toezichthouderrapportages ook jaarlijks een «rapport over de solvabiliteit en
financiële positie» te publiceren conform de regels van deze
richtlijn. Een gedetailleerde uitwerking van deze regelgeving
wordt opgenomen in verordeningen die worden vastgesteld
door de Europese Commissie. Het rapport over de solvabiliteit en financiële positie mag zowel in aanvulling op het jaarrekening worden gerapporteerd als afzonderlijk. In de jaarrekening en het rapport over de solvabiliteit en financiële positie zit enige overlap, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om
beide rapporten in één pakket te publiceren.
De op grond van de richtlijn solvabiliteit II verplicht gestelde
rapportages zullen bestaan uit:
1) Een jaarlijks openbaar te maken rapport waarin inzicht
wordt gegeven in zowel de financiële positie als de bedrijfsvoering en corporate governance van de onderneming.
2) Een driejaarlijks rapport voor de toezichthouder waarin in
meer gedetailleerde vorm inzicht wordt gegeven in zowel
de financiële positie als de bedrijfsvoering en corporate
governance van de onderneming.
3) Jaarlijkse en op kwartaalbasis voorgeschreven formats
voor de toezichthouder met meer gedetailleerde cijfermatige informatie in aanvulling op de twee hierboven genoemde rapporten.
Wanneer een verzekeraar te maken heeft met zorgwekkende
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het niet meer kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen, zal niet alleen de toezichthouder geïnformeerd moeten worden, maar ook het publiek
via een extra rapportage.
Aan een verzekeringsrichtlijngroep wordt de mogelijkheid geboden om, mits betrokken toezichthouders hiermee instemmen, de openbare solvabiliteit II rapporten van haar lokale
verzekeringsentiteiten toe te voegen aan het openbare solvabiliteit II rapport van die groep in plaats van individuele publicatie.
De toename van administratieve lasten die het gevolg is van
het loslaten van de eensporige verslaggeving, kan door verzekeraars in de praktijk overigens wel beperkt worden door
waar mogelijk de gehanteerde waarderingsmethoden van activa en passiva op elkaar af te stemmen.
In de richtlijn solvabiliteit II wordt ondermeer een geharmoniseerde set van waarderingsregels opgenomen voor de waardering van technische voorzieningen op de balans. Deze set
van waarderingsregels past binnen de waarderingsoptie zoals opgenomen in artikel 10 van het Besluit Actuele Waarde,
te weten waardering tegen actuele waarde. Alleen het nieuwe artikel 444c lid 3, dat rechtstreeks voortvloeit uit richtlijn
91/674/EG beperkt schadeverzekeraars om waardering op
actuele waarde te gebruiken voor de afwikkeling van schaden die korter dan vier jaar zal duren.
De keuze voor waardering op actuele waarde geeft verzekeraars de mogelijkheid om de waarderingsgrondslagen voor
technische voorzieningen voor respectievelijk de jaarrekening
die worden opgesteld op grond van het Burgerlijk Wetboek
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en de jaarstukken die worden opgesteld conform richtlijn solvabiliteit II, behoudens de beperking opgenomen in artikel
444c lid 3, op elkaar te laten aansluiten. Dit beperkt verzekeraars in hun administratieve lasten. Conform het Burgerlijk
Wetboek is voor het merendeel van de activa van een verzekeraar waardering op actuele waarde toegestaan en voor
bepaalde categorieën zelfs verplicht (aandelenbeleggingen
en afgeleide financiële producten). De verstrekte leningen en
hypotheken mogen volgens het Burgerlijk Wetboek op grond
van de Vierde vennootschapsrichtlijn niet op actuele waarde
worden gewaardeerd. Hier zal er derhalve ook een verschil
van waardering zijn tussen de rapportages voor prudentiële
doeleinden en de BW-jaarrekening blijven bestaan.
Verzekeraars kunnen er uiteraard ook voor kiezen om de
waardering van aangehouden activa en passiva zoals de
technische voorzieningen in de BW-jaarrekening niet te laten
sluiten op de Solvency II waarderingsregels.
Er van uitgaande dat gelet op de hierbij optredende vermindering van administratieve lasten met de invoering van Solvabiliteit II meer verzekeraars zullen gaan opteren voor de
keuze van waarderen van de technische voorzieningen op
actuele waarde in hun jaarrekening. Een verzekeraar kan er
voor opteren om eventuele handelswinsten bij verkoop van
een verzekeringscontract te realiseren via de Winst- en Verliesrekening, dan wel via een stelselmatig systeem over de
looptijd van het contract te realiseren. In dat eerste geval sluit
de verzekeraar aan op Solvabiliteit II. In de thans in onderhandeling zijnde nieuwe IFRS voor verzekeringscontracten
wordt gedacht aan het stelselmatig over de looptijd van het
contract realiseren van handelswinsten. Wanneer een verzekeraar opteert voor het uitsmeren van handelswinsten over
de looptijd van het verzekeringscontract is het van belang om
toe te lichten welke methodiek daarvoor wordt gehanteerd.
Handelsverliezen dienen direct gerealiseerd te worden via de
Winst- en Verliesrekening.
Verzekeraars met beperkte risico-omvang
Verzekeraars met beperkte risico-omvang die niet vrijgesteld
worden, zullen net als de Solvency II verzekeraars de waarderingsregels onder Solvency II moeten gaan toepassen voor
de prudentiële rapportages. Ook blijven verzekeraars met
beperkte risico-omvang, ongeacht of ze vrijgesteld worden
van prudentieel toezicht verplicht om conform het Burgerlijk
Wetboek een jaarverslag en jaarrekening op te stellen. De
jaarrekening moet openbaar gemaakt worden via de Kamer
van Koophandel. Daarnaast blijft de verplichting bestaan om
de jaarrekening ook jaarlijks op verzoek aan de polishouders
te verstrekken. Overwogen is om de eisen die in de richtlijn
solvabiliteit II over openbaarmaking zijn opgenomen, van
overeenkomstige toepassing te verklaren op de verzekeraars
met beperkte risico-omvang die niet zijn vrijgesteld. Dit zou
echter een disproportionele administratieve last opleveren.
Om deze reden is ervoor gekozen om openbaarmaking van
het rapport over de solvabiliteit en financiële positie via de
procedure zoals deze geldt voor «richtlijnverzekeraars» voor
de groep verzekeraars met beperkte risicoomvang niet verplicht te stellen. In plaats daarvan wordt in de jaarrekening
die op grond van het Burgerlijk Wetboek wordt opgesteld een
extra toelichting geëist (art 441, tiende lid). In het BPR onder
de Wft zal worden opgenomen uit welke componenten deze
extra toelichting zal bestaan.
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Overigens zal in de Vrijstellingsregeling Wft worden opgenomen dat de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 441,
tiende lid, van Boek 2 BW niet van toepassing zijn op vrijgestelde verzekeraars. Op deze wijze blijft voor alle polishouders de mogelijkheid behouden om zich een beeld te vormen
van de financiële positie van zijn verzekeraar.
Overig
De richtlijn solvabiliteit II bevat voor het overige een codificatie van de huidige schadeverzekeringsrichtlijnen en de levensverzekeringsrichtlijn.
Gecodificeerde bepalingen zijn materieel niet veranderd,
hoewel soms wel is getracht de redactie te verbeteren. Deze
bepalingen behoeven geen implementatie meer in de Nederlandse regelgeving. Zo is bijvoorbeeld artikel 206 van de
richtlijn solvabiliteit II materieel identiek aan artikel 54 van de
derde richtlijn schadeverzekering. Deze artikelen hebben dan
ook eenzelfde betekenis voor de Nederlandse regelgeving.
In de praktijk blijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de
kwalificatie van werkzaamheden van tussenpersonen, nu deze niet langer werken op provisiebasis, maar de kosten van
hun dienstverlening rechtstreeks in rekening brengen bij hun
klanten. Zolang deze werkzaamheden van tussenpersonen
zich beperken tot het verlenen van assistentie bij de uitvoering en het beheer van een verzekeringsovereenkomst, behoren deze werkzaamheden tot de reguliere taak van een
tussenpersoon die zijn vak goed wil uitoefenen. Daar hoort
bijvoorbeeld bij het melden van een schade bij de verzekeraar, het uitleggen van de contractsvoorwaarden aan de klant
en het bijstaan van de klant in het contact met de verzekeraar.
Zou de tussenpersoon (op grond van zijn contract met de
klant) verdergaande bijstand verlenen, zoals het verlenen
van bijstand in een gerechtelijke procedure, dan overschrijdt
de tussenpersoon de grens tussen bemiddelen en het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf in de branche rechtsbijstand. Voor de toepassing van de wet is het niet van belang
of betaling voor deze bijstand plaatsvindt op basis van een
uurtarief of in een (service)abonnementsvorm.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom voor de verslaggevingregels gekozen is voor waardering op actuele
waarde voor zowel activa als passiva en niet voor de waardering op marktwaarde.
Waardering tegen marktwaarde houdt in waardering tegen
actuele waarde. Marktwaardewaardering betekent namelijk
dat de waarde is gebaseerd op actuele marktprijzen of op
gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen
worden relevant te zijn voor de waarde.
De nieuwe verslaggevingregels sluiten niet volledig aan op
de verslaggevingregels zoals opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek (BW) of in de IFRS. Dit betekent dat de jaarstukken
die worden opgesteld ten behoeve van het prudentiële toezicht zullen gaan afwijken van wat op grond van het BW of
IFRS aan het publiek moet worden verstrekt. De leden van
de VVD-fractie zijn bezorgd dat dit in de praktijk een extra
lastenverzwaring voor de verzekeraars betekent en vragen of
de regering de zorg van de VVD-fractie deelt. Zij vragen of er
volgens de regering mogelijkheden zijn om de verslagge-
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vingregels zoals opgenomen in het BW of IFRS gelijk te trekken met de nieuwe verslaggevingregels uit de richtlijn solvabiliteit II en welke andere mogelijkheden de regering nog ziet
om de administratieve lasten te beperken. Tevens vragen
deze leden zich af of de regering nog mogelijkheden ziet om
de verslaggevingsregels meer gelijk te trekken.
De richtlijn biedt geen mogelijkheid om het huidige Nederlandse regime te handhaven en de informatievereisten in het
kader van de jaarrekening en het toezicht meer gelijk te trekken. De regering deelt niettemin de zorg van de VVD-fractie
en het is juist dat de richtlijn op dit vlak leidt tot een lastenverzwaring. Tijdens de richtlijnonderhandelingen was de inzet
van Nederland dan ook de regels gelijk te houden, maar de
meeste lidstaten hadden een voorkeur voor uitgebreidere regels ter zake van verslaglegging. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in op enkele punten strengere eisen aan de informatievoorziening ten behoeve van prudentieel toezicht. Daar
waar dat wel mogelijk is, zoals voor verzekeraars met een
Solvency II Basic-vergunning, is voorzien in aansluiting van
de verslaggevingsregels bij de toezichtregels.
De leden van de PvdA-fractie hebben eveneens vragen over
de verplichting de activa of passiva tegen marktwaarde te
waarderen. Zij vragen in hoeverre in de solvabiliteits- en kapitaalstandaarden rekening is gehouden met het pro-cyclische
effect dat kan uitgaan van een waardering tegen marktwaarde. De leden van de PvdA-fractie vragen verder in hoeverre
rekening is gehouden met de mogelijk destabiliserende effecten op de kapitaal- en solvabiliteitspositie van verzekeraars
die een fluctuerende waardering tegen marktprijzen van activa en passiva kan hebben. Ook de leden van de CDA-fractie
vragen hoe het op dit moment staat met de uitwerking van
eventuele verdere maatregelen zoals die op het terrein van
pro-cycliciteit en ongewenste volatiliteit in de balans. Zij vragen tevens wat hiervan de mogelijke gevolgen op lange termijn kunnen zijn voor de macro-economie.
In artikel 106 van de richtlijn solvabiliteit II is in de berekening
van de zogenoemde ondermodule aandelenrisico een mogelijke afwijking van 10 procent ingebouwd; in artikel 138 van
de richtlijn solvabiliteit II is in het vierde lid opgenomen dat de
toezichthouder de hersteltermijn bij een te lage solvabiliteit
mag verlengen. Van beide maatregelen gaat enige dempende werking uit.
In het kader van de uitvoeringsverordening behorende bij de
richtlijn solvabiliteit II, wordt verder gesproken over een samenhangend pakket van maatregelen om hiermee om te
gaan. Er kan hierbij worden gedacht aan aanpassingen aan
de risico-vrije rentecurve die wordt gebruikt om technische
voorzieningen te verdisconteren, om rekening te houden met
het gegeven dat op lange looptijden weinig handel plaatsvindt en aanpassingen om om te gaan met bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld zoals de omstandigheden tijdens
de kredietcrisis van 2008/2009.
Overigens wordt opgemerkt dat er verschillen bestaan tussen de bedrijfsvoering van banken en verzekeraars. De balans van verzekeraars is namelijk minder gevoelig voor
schokken dan die van banken, omdat een run van klanten op
tegoeden bij de instelling bij verzekeraars minder snel zal
voorkomen.
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Door deze richtlijn wordt de zogenaamde eensporigheid voor
de verzekeraars losgelaten, zo lezen de leden van de PVVfractie. Dit komt omdat de waarderingsgrondslagen van deze
richtlijn met die van de richtlijn voor de publicatie van de jaarrekening verschillen. Deze leden vragen of het klopt dat deze
verschillen in hoofdzaak zitten in de waardering van activa of
passiva en dat er dus eigenlijk twee keer jaarstukken opgemaakt moeten worden en waarom er niet voor gekozen is om
deze twee richtlijnen op het gebied van de verzekeringsmaatschappijen te harmoniseren. Voorts vragen deze leden
waarom er niet voor wordt gekozen om wettelijk vast te leggen dat deze twee verschillende jaarstukken in een en het
zelfde document worden gepubliceerd?
Ik verwijs naar mijn antwoord op gelijkluidende vragen van de
leden van de VVD-fractie hiervoor. Voor de volledigheid merk
ik voorts op dat de richtlijn solvabiliteit II bepalingen bevat
over rapportages aan de toezichthouders en aan het publiek.
Die rapportages treden niet in de plaats van de jaarrekening
die op grond van het Burgerlijk Wetboek moet worden opgemaakt.
Nederland heeft niet de bevoegdheid te bepalen dat de hier
bedoelde informatie in een en hetzelfde document mag worden gepubliceerd. Artikel 56 van de richtlijn solvabiliteit II bepaalt namelijk dat het aan de Europese Commissie is om uitvoeringsmaatregelen te nemen waarin nader invulling wordt
gegeven aan de informatie die bekend moet worden gemaakt
en aan de wijze waarop dit dient te geschieden.
De VVD-fractie wil weten of ook in het geval van een MCR
onder het vereiste niveau de hersteltermijn van 1 maand kan
worden verlengd in geval van extreme marktomstandigheden. De leden van de Christen-Unie vragen wanneer sprake
is van extreme marktomstandigheden.
Bij het solvabiliteitskapitaalvereiste kan in geval van een uitzonderlijke daling op de financiële markten de standaard hersteltermijn van 6 tot 9 maanden door de toezichthoudende
autoriteit naar alle waarschijnlijkheid met maximaal 21 maanden jaar worden verlengd. Aan EIOPA wordt waarschijnlijk de
bevoegdheid toegekend om te bepalen dat sprake is van een
dergelijke uitzonderlijke daling op de financiële markten en
EIOPA zal dit waar toepasselijk doen in overleg met de European Systemic Risk Board. Dit staat nog niet in het nu
voorliggende wetsvoorstel, maar vloeit voort uit de aanvullende onderhandelingen over de richtlijn omnibus II. In tegenstelling tot het solvabiliteitskapitaalvereiste kan in geval
van het minimumkapitaalvereiste de hersteltermijn van één
maand niet worden verlengd. Het minimumkapitaalvereiste
wordt gebaseerd op een berekeningswijze die minder afhankelijk is van financiële markten. Het is niet nodig hierop nog
een additionele correctie voor extreme marktomstandigheden
mogelijk te maken.
De leden van de fractie van de ChristenUnie willen verder
weten welke sancties er liggen op het niet nakomen van de
SCR- en MCR-vereisten binnen 6 respectievelijk 3 maanden.
Zij willen tevens weten wat het verscherpt toezicht inhoudt.
De SP fractie vraagt welke procedure zal volgen als een verzekeraar niet binnen de vereiste termijn de solvabiliteitsvereisten op peil zal brengen. Beide fracties willen weten wat
precies bedoeld wordt met verscherpt toezicht.
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Indien een verzekeraar binnen drie maanden niet voldoet aan
de MCR, wordt niet meer aan een cruciaal vergunningsvereiste voldaan. In dat geval moet de toezichthouder de vergunning intrekken. De verzekeraar zal dan in run-off gaan indien de technische voorzieningen nog geheel door waarden
worden gedekt en er voldoende middelen aanwezig zijn om
de portefeuille af te wikkelen. In geval wel aan de MCR maar
niet aan de SCR wordt voldaan, ligt de zaak iets anders. Hier
heeft de toezichthouder het recht de vergunning in te trekken,
maar is daartoe niet verplicht. Er is hier meer ruimte om een
realistisch herstelplan toe te staan. Omdat de solvabiliteit
jaarlijks publiek wordt gemaakt, mag niettemin worden verwacht dat in de praktijk verzekeraars en toezichthouder beide
weinig belang hebben bij een tekort aan solvabiliteitskapitaal
dat langer dan zes maanden blijft voortbestaan. In de praktijk
moet de toezichthouder, na indiening van een plan om de
SCR of MCR weer op het gewenste niveau te brengen, allereerst een oordeel vellen of dit plan realistisch is.
Naast specifiek aan de vergunning te relateren acties kent de
toezichthouder de mogelijkheid de vrije beschikking over de
activa door de verzekeraars te beperken. Bij het niet voldoen
aan het kapitaalvereiste kan dit beperken door de toezichthouder alleen plaatsvinden in uitzonderlijke omstandigheden.
Bij het niet voldoen aan het minimumkapitaalvereiste kan dit
in principe altijd. In geval van een aanhoudende verslechtering van de solvabiliteitspositie heeft de toezichthouder tot
slot de mogelijkheid alle noodzakelijke maatregelen te treffen
om verzekerden te beschermen.
Het verscherpte toezicht in geval van het niet voldoen aan de
SCR zal erop neerkomen dat de betrokken verzekeraar om
de drie maanden een voortgangsverslag zal moeten indienen
waarin wordt aangegeven welke maatregelen er zijn getroffen en welke vooruitgang is geboekt om het in aanmerking
komend eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste weer op peil te brengen.
De leden van de SP-fractie vragen waarom het voor kleine
verzekeraars een disproportionele last zou zijn om op hen de
eisen die in richtlijn solvabiliteit II zijn opgenomen over openbaarmaking onverkort van toepassing te verklaren. Deze leden zouden graag weten wanneer een last als disproportioneel kan worden aangemerkt.
De beantwoording van deze vraag is meegenomen in de
hiervoor opgenomen paragraaf “Reikwijdte van de richtlijn en
nationaal stelsel voor kleinere verzekeraars” .
In hoofdstuk 4 van de toelichting lazen de leden van de
ChristenUnie-fractie: "Een beter risicobeheer kan immers een
lagere solvabiliteitseis betekenen". De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering hiermee bedoelt dat
solvabiliteitseisen in pijler 1 verlicht kunnen worden indien
verzekeraars kunnen aantonen dat sprake is van goed risicomanagement in pijler 2.
De solvabiliteitseisen (pijler 1) kunnen worden verlicht indien
een verzekeraar in het kader van een goed risicobeheer (pijler 2) risico’s beheerst en mitigeert.
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de vraag gesteld hoe de transparantie richting de klant/polishouder er
precies uitziet.

De richtlijn versterkt de transparantie door verzekeraars niet
alleen te verplichten om periodiek te rapporteren aan de toezichthouder, maar ook om in ieder geval jaarlijks een zogenaamd rapport over hun solvabiliteit en financiële positie
openbaar te maken. De verzekeraar wordt verplicht om hierin
onder andere een beschrijving te geven van zijn werkzaamheden en resultaten, zijn governancesysteem, risicoprofiel,
de structuur en het bedrag van het eigen vermogen en de
hoogte van de kapitaalvereisten. De eisen die gesteld worden aan dit rapport zijn opgenomen in artikel 51 van de richtlijn en zullen geïmplementeerd worden op basis van artikel
3:73b in het Besluit prudentiële regels Wft. Bovendien worden de exacte eisen aan dit rapport verder uitgewerkt door
de Commissie in de Level-2 verordening op basis van artikel
56 van de richtlijn.
De combinatie van enerzijds de waardering van beleggingen
op marktwaarde en het risicogeoriënteerd toezicht in brede
zin en anderzijds de bovengenoemde verplichte transparantie naar het publiek leidt ertoe dat de financiële positie van
verzekeraars in vergaande mate kenbaar is voor het publiek.
Hier gaat voor verzekeraars een sterke prikkel vanuit om
prudent beleid te voeren.
Genoemd rapport is openbaar voor iedereen, dus niet slechts
voor bijvoorbeeld de polishouders.
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben eveneens de
vraag gesteld hoe ingeval van ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ naast de toezichthouder en het publiek ook gericht de
polishouders worden geïnformeerd.
Een verzekeraar maakt jaarlijks een rapport over zijn solvabiliteit en financiële positie openbaar (art. 3:73b). In dat rapport
wordt inzicht gegeven in de financiële positie én de bedrijfsvoering inclusief de governance van de verzekeraar. Zoals al
in de memorie van toelichting is vermeld, zal een verzekeraar
die te maken heeft met zorgwekkende ontwikkelingen, omdat
hij bijvoorbeeld niet meer kan voldoen aan de solvabiliteitseisen en niet binnen de gestelde termijnen het tekort kan opheffen, verder niet alleen de toezichthouder moeten informeren, maar ook het publiek via een extra rapportage.522 In dit
verband verwijs ik naar artikel 54, eerste lid van de richtlijn en
de in het wetsvoorstel voorgestelde wijziging van de artikelen
3:53, 3:57 en 3:57a (nieuw), waarin in een melding aan DNB
is voorzien. De extra rapportage voor het publiek wordt nader
uitgewerkt in lagere regelgeving. Van belang is dat de betreffende verzekeraar direct de actuele informatie openbaar
maakt.
Kamerstuk 33.273, nr. C
De richtlijn Solvency 2 heeft tot effect dat verzekeraars twee
systemen van financiële verslaglegging dienen te gaan gebruiken. Één om te voldoen aan de Solvency 2 eisen en één
om te voldoen aan de eisen gesteld in het Burgerlijk Wetboek
(hierna: BW). De aan het woord zijnde leden begrijpen dat
Solvency 2 waardering op actuele waardes voorschrijft, maar
dit volgens het BW niet altijd mag, bijvoorbeeld bij leningen
en hypotheken. Kan de regering dit bevestigen en tevens
aangeven waar de overige verschillen zitten? Deze leden willen verder van de regering weten of zij voornemens is stap522
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pen te nemen om beide verslagleggingvoorschriften met elkaar te verenigen zodat in de toekomst met één verslagleggingmethode kan worden volstaan? Voor verzekeraars met
een beperkte risico omvang wordt het ook verplicht volgens
twee methoden verslag te leggen. De regering stelt in de
memorie van toelichting dat dit op een zo praktisch mogelijke
manier vorm dient te krijgen. Kan de regering aangeven hoe
dit concreet vorm gaat krijgen? Ook willen deze leden weten
of een dubbele verslaglegging voor kleine verzekeraars niet
leidt tot een onevenredige lastenverzwaring? Zo ja, welke
maatregelen is de regering voornemens te nemen?
De regering kan bevestigen dat thans de boekhoudregels in
titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de International Financial Reporting Standards (IFRS) zowel bepalend zijn voor het opstellen van de commerciële jaarrekening,
de publieke verslagstaten als de vertrouwelijke toezichthouderrapportages (éénsporigheid van de verslaggeving), en dat
dit losgelaten moet worden met de invoering van de richtlijn
solvabiliteit II. Een van de vernieuwingen van de richtlijn solvabiliteit II is dat er gedetailleerde waarderingsregels zijn opgenomen in de concept uitvoeringsverordening (level 2) en
level 3 onder de richtlijn. Op deze manier wordt niet alleen de
kapitaalseis maar ook de vaststelling van het aanwezige kapitaal volledig geharmoniseerd, zodat er een level playing
field ontstaat. Zo is er in het concept van de uitvoeringsverordening bijvoorbeeld geen enkele waarderingsoptie opgenomen voor verzekeraars. Dit in tegenstelling tot het BW en
IFRS verslaggeving.
De regering kan bevestigen dat onder het BW niet altijd
waardering op actuele waarde toegestaan is. Bepaalde activa zoals zelf verstrekte hypotheken en leningen, maar ook
bepaalde technische voorzieningen, mogen niet volledig op
actuele waarde worden gewaardeerd. Het voorgestelde artikel 444c lid 3 van Boek 2 BW, dat nu nog is opgenomen in
het Besluit prudentiële regels Wft, vloeit rechtstreeks voort uit
richtlijn 91/674/EG en beperkt schadeverzekeraars om waardering op actuele waarde te gebruiken voor de afwikkeling
van schaden die korter dan vier jaar zal duren. Voorts is er
vanuit prudentiële redenen in de richtlijn solvabiliteit II bepaald om in bepaalde gevallen waardering op actuele waarde
anders in te vullen dan is gebeurd onder IFRS en of het BW.
Te denken valt aan de waardering van de door de verzekeraar uitgegeven obligaties en leningen. Onder de richtlijn solvabiliteit II mag geen rekening worden gehouden met aanpassingen in het debiteurenrisico bij de waardering van uitgegeven obligaties en leningen. Dit in tegenstelling tot de
methodiek die vaak gebruikt wordt bij de commerciële jaarrekening. Dit betekent dat de schulden van een verzekeraar
onder het regime van de richtlijn solvabiliteit II niet minder
waard kunnen worden wanneer bijvoorbeeld de externe kredietrating van deze verzekeraar wordt verlaagd. Voorts dienen verzekeraars onder de richtlijn solvabiliteit II hun voorwaardelijke verplichtingen waarbij de kans groter is dan 50%
dat ze niet tot uitbetalingen hoeven over te gaan, toch op te
nemen in de balans via de waardering van naar waarschijnlijkheid gewogen kasstromen. In de commerciële jaarrekening is dit momenteel verboden. Een andere balanspost waar
verschillend mee wordt omgegaan is immateriële activa. Onder de richtlijn solvabiliteit II is de post immateriële activa
vaak kleiner dan in de commerciële jaarrekening omdat er
meer criteria zijn die moeten worden doorlopen alvorens im-
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materiële zaken mogen worden geactiveerd. De enkele verschillen in de waardering tussen de rapportages voor prudentiële doeleinden en de BW- en IFRS jaarrekeningen worden
derhalve niet alleen veroorzaakt doordat waardering op actuele waarde niet in alle gevallen toegestaan is in het BW of
onder IFRS, maar ook omdat er in de richtlijn solvabiliteit II
soms bewust wordt afgeweken van de invulling van het begrip actuele waarde zoals dat onder het BW of IFRS is ingevuld. Vooralsnog zal het dus niet mogelijk zijn om in de toekomst verslaggevingvoorschriften te verenigen tot één set
verslaggevingregels voor zowel prudentieel toezicht als de
jaarrekeningverplichtingen, omdat de EU-regels voor prudentiële verslaggeving afwijken van de EU-regels voor de commerciële jaarrekening. Niet alleen tijdens de onderhandelingen over de richtlijn solvabiliteit II, maar ook tijdens de onderhandelingen over de level 2 regels in Brussel heeft de
Nederlandse delegatie zich er voor ingezet om een aanpassing van richtlijn 91/674/EG betreffende de jaarrekening en
geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen op de agenda van de Europese Commissie te krijgen.
Niet alleen de Europese Commissie maar ook de overige lidstaten voelden hier tot nog toe niets voor. Dit komt deels omdat het in de meeste andere lidstaten nu al gebruikelijk is om
voor het jaarrekeningrecht andere waarderingsgrondslagen
te gebruiken dan voor het prudentiële toezicht. Voor deze lidstaten verandert er dus niets op dit vlak. Dit neemt niet weg
dat de regering ook in de toekomst zal blijven proberen om
de aanpassing van richtlijn 91/674/EG op de agenda in Brussel te krijgen.
Het is overigens niet zo dat het voor verzekeraars altijd interessant is om de externe verslaggeving volgens het BW zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de solvabiliteit II regels.
Verzekeraars die onderdeel van een groep zijn en die op
grond van een notering op de beurs verplicht zijn een IFRSjaarrekening op te stellen, hebben vaak een voorkeur om hun
jaarrekening conform het BW zoveel mogelijk aan te laten
sluiten op de IFRS-grondslagen. Kleine verzekeraars kunnen
er juist voor opteren om hun externe jaarverslag conform het
BW zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de fiscale waarderingsgrondslagen.
Voor verzekeraars met beperkte risico-omvang is er met het
oog op de beperking van administratieve lasten voor gekozen
om de Solvabiliteit II verplichting om een uitgebreide rapportage voor het publiek op te stellen, te laten vervallen. In
plaats daarvan komt er een beperkte verplichting tot het opnemen van solvabiliteitsinformatie in de externe jaarrekening.
Daarnaast heeft recentelijk een aantal van deze verzekeraars
op vrijwillige basis ook meegedaan met een impact test,
waarbij deze verzekeraars ook gevraagd is in hoeverre de in
de richtlijn solvabiliteit II opgenomen waarderingsregels voor
hen werkbaar zijn. Eventuele vereenvoudigingen in de waarderingsgrondslagen voor deze verzekeraars zullen afhankelijk zijn van de bevindingen uit deze test. Eventuele vereenvoudigingen kunnen worden opgenomen in het Besluit prudentiële regels Wft.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
5. Toezicht
a. Algemeen
Voor Nederlandse verzekeraars berust het toezicht op de
nieuwe kapitaaleisen die voortkomen uit de richtlijn bij de

440

algemene delen memories van toelichting
Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder heeft op basis van de richtlijn de bevoegdheid om preventieve en corrigerende maatregelen te treffen. Omdat met de invoering de
richtlijn solvabiliteit II het aantal eisen waaraan de verzekeraar moet voldoen is verbreed, is ook de reikwijdte van de
preventieve en corrigerende maatregelen toegenomen.
De ladder van interventie is voor de toezichthouder uitgebreid. Zodra sprake is van onderschrijding van de SCR dient
de verzekeraar de toezichthouder op de hoogte te brengen.
Binnen twee maanden na constatering van de onderschrijding dient de verzekeraar een herstelplan aan de toezichthouder te presenteren. In beginsel geldt dat de SCR binnen
zes maanden na constatering van de onderschrijding weer
op peil dient te zijn gebracht. Gedurende de periode van onderschrijding zal de verzekeraar onder verscherpt toezicht
staan. Hierbij geldt dat een verdere verslechtering van de
solvabiliteit leidt tot nog strenger toezicht. Bij een aanhoudende verslechtering van de solvabiliteitspositie kan de toezichthouder alle nodige maatregelen treffen ter bescherming
van de polishouder, alsmede voor de verplichtingen die
voortvloeien uit de herverzekeringsovereenkomsten.
Op het moment dat de verzekeraar over onvoldoende kapitaal beschikt om dekking van de MCR te garanderen, of het
vermoeden heeft dat dit binnen drie maanden zal gebeuren,
moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gebracht. In dit geval is de verzekeraar verplicht een financieel
kortetermijnplan op te stellen, waarin vermeld staat op welke
wijze en binnen welke termijn weer aan de solvabiliteitseisen
voldaan zal worden. Daarna moet in korte tijd de MCR weer
op peil zijn. De toezichthouder zal maatregelen treffen indien
de MCR niet of niet tijdig wordt bereikt. Het optreden van de
toezichthouder is dan gericht op het treffen van maatregelen
om de solvabiliteit van de betrokken verzekeraar te garanderen. Bovendien heeft de toezichthouder de bevoegdheid om
de vrije beschikking over de waarden te beperken wanneer
de eisen ten aanzien van de technische voorzieningen niet
nageleefd worden.
Als de toezichthouder van mening is dat het financieel kortetermijnplan onvoldoende is voor herstel, of als de verzekeraar er niet in slaagt binnen drie maanden te voldoen aan de
MCR, is de toezichthouder genoodzaakt om de vergunning
van de verzekeraar in te trekken.
De richtlijn solvabiliteit II introduceert een groepstoezichthouder en geeft de groepstoezichthouder met de solotoezichthouder vergelijkbare bevoegdheden, met daarnaast specifieke groepstoezichthouderbevoegdheden. De groepstoezichthouder is verantwoordelijk voor de belangrijkste aspecten
van het groepstoezicht (solvabiliteit van de groep, intragroeptransacties, risicotransacties, risicobeheer en interne controles) en de coördinatie daarvan. Om dit groepstoezicht optimaal te kunnen benutten, worden zogenaamde «colleges
van toezichthouders» ingesteld, bestaande uit de groepstoezichthouder en de betrokken toezichthouders. Deze colleges
moeten de coördinatie, uitwisseling van informatie en het
overleg tussen de betrokken toezichthouders optimaliseren.
Kamerstuk 33.273, nr. C
De aan het woord zijnde leden [van de D66 fractie (red)] zien
het groepstoezicht als een groot verbeterpunt van de richtlijn
solvabiliteit II. De leden van de fractie van D66 vinden het
van groot belang de dynamiek binnen het groepstoezicht te
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doorgronden en willen de regering daarom vragen om twee
concrete voorbeelden: een waarin een Nederlandse dochteronderneming van een in Nederland gezetelde groep in het
buitenland gevestigd is en een waarin een buitenlandse
dochteronderneming van een in het buitenland gezetelde
groep in Nederland gevestigd is.
Tijdens de bankencrisis constateerde Nederland dat nationaal bankentoezicht niet in alle EU landen volgens de zelfde
standaarden voltrokken wordt als in Nederland. Daarom zal
er binnenkort Europees Bankentoezicht worden ingesteld. De
leden van de fractie van D66 menen dat verzekeraars, net
als banken, systeemrisico's in zich dragen. Deze leden vragen aan de regering of zij van mening is dat het groepstoezicht in andere landen niet adequaat genoeg geregeld is en
de verzekerden in Nederland getroffen worden door de gevolgen van ontoereikend toezicht elders?
Kamerstuk 33.273, nr. C
De leden van de D66-fractie vragen om nader in te gaan op
de werking van de regelgeving die betrekking heeft op het
groepstoezicht. Zij verzoekt om daarbij in te gaan op twee
voorbeelden.
Het eerste voorbeeld betreft de situatie waarin een dochteronderneming van een Nederlandse verzekeringsgroep is gevestigd in het buitenland. Wanneer deze dochter gevestigd is
in de EER waar de richtlijn solvabiliteit II volledig van kracht
is, betekent dit dat de toezichthouder van dit EER land deel
zal nemen aan het College van toezichthouders waar ook de
Nederlandsche Bank als groepstoezichthouder lid van zal
zijn. Deze colleges vormen de voortzetting van de huidige
Coördinatie Comités. Met de invoering van de richtlijn solvabiliteit II wordt geregeld dat de toezichthouderhouders aan dit
college alle voor het toezicht op deze verzekeringsgroep relevante informatie moeten uitwisselen. Het College van toezichthouders zal gezamenlijk moeten besluiten over het toestaan van een eventueel intern model voor de berekening
van de risicogeoriënteerde kapitaalseis (SCR). Wanneer de
gezamenlijke toezichthouders er niet tijdig uitkomen, dan
heeft de groepstoezichthouder de bevoegdheid te beslissen
over het interne model. Voorts is geregeld dat wanneer de
verzekeringsgroep voldoet aan de eisen van gecentraliseerd
risicomanagement en het interne model is goedgekeurd de
toezichthouders van dochters van deze verzekeringsgroep in
deze EER landen niet meer aanvullende eisen mogen stellen
aan het interne model. Wanneer één van de in het college
deelnemende toezichthouders constateert dat een onderdeel
van de groep niet meer aan de onder Solvabiliteit II gestelde
kapitaalseisen kan voldoen, dient deze toezichthouder onmiddellijk de andere toezichthouders in het college hiervan in
kennis te stellen. Het voordeel hiervan is dat alle betrokken
toezichthouders gelijktijdig en gecoördineerd actie kunnen
ondernemen wanneer er problemen zijn. De groepstoezichthouder heeft bij de informatie-uitwisseling tussen toezichthouders een centrale rol. Wanneer er een dochter van een in
de EER gevestigde verzekeringsgroep gevestigd is in Nederland, zal de Nederlandsche Bank toezien op de dochter en
deelnemen aan het voor deze verzekeringsgroep opgerichte
College van toezichthouders. De samenwerking tussen toezichthouders van dochters en verzekeringsgroepen gevestigd
in niet-EER landen en toezichthouders in EER landen is vrijblijvend. Internationale samenwerking van toezichthouders
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zal geregeld moeten worden in IAIS verband. De IAIS is de
International Association of Insurance Supervisors. De Nederlandsche Bank is lid van de IAIS. In dit kader wordt gewerkt aan internationaal geharmoniseerd groepstoezicht,
waarbij ook op internationaal niveau samenwerking van toezichthouders van derde landen minder vrijblijvend wordt.
Het verschil tussen de richtlijn solvabiliteit II en het bankentoezicht voor de bankencrisis is, dat in de richtlijn solvabiliteit
II de toezichtregels vrijwel volledig
geharmoniseerd zijn. Er zijn vrijwel geen opties aanwezig in
de richtlijn. Voorts wordt de inhoud van de samenwerking
wettelijk geregeld, zoals de verplichte informatie-uitwisseling
tussen toezichthouders.
Met de richtlijn omnibus II, die thans nog in onderhandeling
is in Brussel, wordt een aantal samenwerkingsbepalingen
verder versterkt. EIOPA krijgt de rol van mediator wanneer
toezichthouders een meningsverschil hebben over zaken
waar gezamenlijke besluitvorming voor nodig is, zoals het interne model. Voorts kan EIOPA, wanneer niet voldaan wordt
aan Europese richtlijnen, rechtstreeks een besluit richten aan
de toezichthouder en heeft EIOPA bevoegdheden om deze
af te dwingen.523 In het uiterste geval zal EIOPA de verzekeraar rechtstreeks aanspreken.
Voorts krijgt EIOPA een bevoegdheid om detailregels op te
stellen en aanvullende guidance te geven. Het idee daarachter is dat de richtlijn solvabiliteit II en de uitvoeringsverordening, ook in de details, geharmoniseerd worden toegepast.
De regering is van mening dat wanneer de richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn omnibus II van kracht worden voor Europese verzekeringsgroepen en EIOPA haar bevoegdheden
krijgt, dit er voor zal zorgen dat in de gehele EER sprake zal
zijn van adequaat toezicht.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
b. Proportionaliteitsbeginsel
De richtlijn hanteert het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel heeft verschillende kanten: in de eerste plaats dienen de
lidstaten er voor zorg te dragen dat bij de implementatie van
de bepalingen uit de richtlijn het proportionaliteitsbeginsel in
acht wordt genomen. Daarnaast moeten verzekeraars en
toezichthouders de bepalingen van richtlijn solvabiliteit II, de
uitvoeringsregels en de toezichthouderregels ook op een
proportionele manier toepassen.
Het proportionaliteitsbeginsel is van toepassing op alle bepalingen van de richtlijn, ook al is dat beginsel niet in alle bepalingen herhaald of geëxpliciteerd. Dat houdt in dat dit beginsel ook doorwerkt in de nog vast te stellen Level 2 uitvoeringsregels. Bij de omzetting van de bepalingen van de richtlijn solvabiliteit II en de Europese uitvoeringsregels in wet- en
regelgeving voor de Nederlandse rechtssfeer zal derhalve
ook met dit beginsel rekening worden gehouden.
De wijze van toepassing van het proportionaliteitsbeginsel
wordt bepaald door het individuele risicoprofiel van de verzekeraar en van de groep. De variabelen«aard», «omvang» en
«complexiteit» van de ondernemingsrisico’s dienen daarbij
als geheel en in hun onderlinge samenhang te worden bezien. Verzekeraars met een middelgroot of klein balanstotaal
kunnen tegelijkertijd een hoog risicoprofiel hebben, terwijl
523
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verzekeraars met een groot balanstotaal juist door de aard
en/of (gebrek aan) complexiteit van hun onderneming of
aangeboden producten of dienstenpakket een minder hoog
risicoprofiel kunnen hebben.
Op grond van artikel 29, derde lid, van de richtlijn solvabiliteit
II dient ook de toepassing van toezichtsmaatregelen passend
en noodzakelijk te zijn.
Dit houdt in dat zal moeten worden afgewogen of er in de
toepassing niet minder belastende en/of beter geschikte
maatregelen of methoden ter beschikking staan en of effecten van de maatregelen in een goede verhouding staan tot
de met de maatregelen beoogde doelstellingen. Ook hier
gaat het met name om de positie van bepaalde, veelal kleinere verzekeraars. Voorbeelden van onderwerpen waarbij in de
wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend rekening kan en
moet worden gehouden met de aard, omvang en complexiteit
van de ondernemingsrisico’s zijn de inrichting van het toezicht op de bedrijfsvoering, de toetsing van deskundigheid en
de inhoud van eventueel op te leggen rapportageverplichtingen. Uiteraard is bij toezicht ingevolge het nationaal regime
Solvency Basic, reeds op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het proportionaliteitsbeginsel evenzeer van toepassing.
c. Groepstoezicht
In de richtlijn solvabiliteit II is titel III gewijd aan het groepstoezicht. Dit groepstoezicht komt in de plaats van het aanvullende toezicht op verzekeringsgroepen op grond van de richtlijn verzekeringsgroepen.524 De richtlijn verzekeringsgroepen
wordt door de richtlijn solvabiliteit II ingetrokken. Met het huidige groepstoezicht, zoals geregeld in de richtlijn verzekeringsgroepen, wordt vooral beoogd een juist beeld te krijgen
van de financiële positie van de groep. Er wordt op toegezien
dat de solvabiliteit van een groep niet te gunstig wordt voorgesteld.
Titel III van de richtlijn solvabiliteit II werkt het toezicht op
verzekeringsrichtlijngroepen veel verder uit. Er is geen verandering gekomen in de gevallen waarin groepstoezicht
wordt gehouden. De eisen die worden gesteld aan groepen
zijn meer omvattend geworden dan in de huidige richtlijn verzekeringsgroepen. In Titel III van de richtlijn solvabiliteit II
wordt de verzekeringsrichtlijngroep als geheel in feite beschouwd als een solo entiteit die als groep aan de eisen
moet voldoen. Die groep moet bijvoorbeeld naast kapitaaleisen ook voldoen aan eisen die betrekking hebben op governance, risicobeheer en risicoconcentratie. De groep is verplicht een ORSA en toezichthouderrapportages en publieke
verslagstaten op te stellen als ware het een solo entiteit.
Daarnaast kent een groep een aantal aanvullende groepspecifieke eisen zoals het inzicht geven in risicoconcentraties en
de groepsstructuur.
Het toezicht houden op een verzekeringsrichtlijngroep is in
de richtlijn een net zo veel omvattende taak geworden als het
toezicht op een solo-entiteit.
Zoals hiervoor aangegeven voert de richtlijn solvabiliteit II
een groepstoezichthouder in. Omdat een verzekeringsricht524
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lijngroep haar activiteiten veelal niet volledig geconcentreerd
heeft in één lidstaat, zijn er in de richtlijn verschillende samenwerkingsbepalingen opgenomen om het toezicht op een
Europese/internationale verzekeringsrichtlijngroep werkbaar
te houden.
Op grond van de richtlijn verzekeringsgroepen was elke toezichthouder verantwoordelijk voor het groepstoezicht. Dat
bleek in de praktijk niet praktisch, vandaar dat de toezichthouders zogenoemde Coördinatie Comités hebben opgericht
om de onderlinge samenwerking gestalte te geven. De richtlijn solvabiliteit II geeft zelf een regeling. Titel III van de richtlijn regelt hoe de groepstoezichthouder wordt aangewezen.
Deze bepalingen zijn vergelijkbaar met die van de richtlijn financiële conglomeraten. 525 Voorts heeft ook het college van toezichthouders
een rol gekregen in het verzekeringsrichtlijngroepentoezicht.
In de colleges hebben zitting de groepstoezichthouder en de
toezichthouders van de vergunninghoudende verzekeraars.
Bovendien kunnen toezichthouders van lidstaten waar zich
belangrijke bijkantoren van verzekeraars bevinden deel uitmaken van het college van toezichthouders omwille van de
informatie-uitwisseling. Zij kunnen echter niet deelnemen aan
het beslissingsproces.
De richtlijn geeft de groepstoezichthouder met de solotoezichthouder vergelijkbare bevoegdheden, en groepstoezichthouderbevoegdheden.
Wanneer de groep bijvoorbeeld de SCR onderschrijdt, zal de
groep een herstelplan moeten indienen bij de groepstoezichthouder. In bepaalde gevallen is om lid te worden van
een verzekeringsrichtlijngroep of om op te houden lid te zijn,
toestemming nodig van de groepstoezichthouder.
Voorts dient de groepstoezichthouder onder andere de financiële situatie en het governancesysteem van de groep als
geheel te beoordelen. Tevens kan hij een kapitaalopslag eisen ingevolge artikel 232 van de richtlijn.
De bevoegdheden van de nationale toezichthouder blijven in
beginsel bestaan. Wel dient deze overleg te plegen met de
andere betrokken toezichthouders indien hij bepaalde maatregelen wil treffen jegens een onder zijn toezicht staand
groepslid.
Wanneer een verzekeringsrichtlijngroep opteert voor de mogelijkheid om de groep volledig van bovenaf te besturen en
voldoet aan de eisen gesteld aan het centrale risicomanagement, betekent dit dat de verplichte samenwerking tussen
toezichthouders intensiever wordt. Op dat moment mag een
nationale toezichthouder geen subgroeptoezicht meer uitoefenen.
Een toezichthouder moet wanneer hij een kapitaalopslag wil
opleggen dit eerst overleggen in het college van toezichthouders. Ook dient de nationale toezichthouder het door de
groepstoezichthouder of college van toezichthouders goed525
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gekeurde interne model te accepteren en kan hij niet een ander intern model voorschrijven op soloniveau.
Zoals hierboven aangegeven, past de richtlijn solvabiliteit II
de nieuwe kapitaaleisen toe op de verzekeringsrichtlijngroep.
Om het kapitaal te bepalen wordt in beginsel de consolidatiemethode gebruikt. In uitzonderingsgevallen die uit de richtlijn solvabiliteit II of daarbij behorende uitvoeringsverordeningen volgen, moet de aftrek en aggregatie-methode worden
gebruikt.
In de richtlijn solvabiliteit II zijn de consolidatiemethode en de
aftrek en aggregatiemethode niet meer volledig vergelijkbaar.
Het verschil is dat onder de consolidatiemethode rekening
wordt gehouden met diversificatie-effecten en onder de aftrek
en aggregatiemethode niet.
Niet alleen de balansposten worden geconsolideerd onder de
consolidatiemethode, maar ook de kapitaaleisen. Hoe groter
de schaalvoordelen, en hoe hoger de variëteit in risico’s, hoe
hoger het diversificatie-effect. Dit betekent per saldo dat onder de consolidatiemethode de kapitaalpositie van een groep
er beter voor kan staan dan de som van alle onderdelen.
Bij de aftrek- en aggregatiemethode wordt de som van alle
onderdelen uitgerekend en is er geen sprake van diversificatie-effecten.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de VVD-fractie lezen dat de ladder van interventie voor de toezichthouder is uitgebreid en zij willen weten
hoe deze uitbreiding in relatie staat tot de pas aangenomen
Interventiewet, waarin de interventieladder voor DNB en het
Ministerie om in te grijpen bij financiële instellingen is uitgebreid.
De genoemde regelingen liggen in feite in elkaars verlengde.
De richtlijn solvabiliteit II heeft de huidige interventieladder
aangepast, waarbij rekening is gehouden met de andere opzet van de solvabiliteitseisen en andere bevoegdheden van
de toezichthouder. Zo komt het huidige herstelplan te vervallen en met de nieuwe kapitaalopslag wordt beoogd de financiële soliditeit van een specifieke instelling beter te borgen.
Deze maatregelen verplichten de verzekeraar een saneringsplan of financieel plan op te stellen. Dit zijn maatregelen
die de verzekeraar moet treffen. Deze maatregelen komen
op de interventieladder voor de maatregelen van de Interventiewet.
De bevoegdheden die worden geregeld door de Interventiewet zien op de noodsituaties zoals een onderneming die vlak
voor een faillissement staat. Artikel 141 van de richtlijn solvabiliteit II geeft geen uitgewerkte regeling voor deze situatie en
lidstaten zijn vrij om dit naar eigen inzicht te regelen.
De leden van de VVD-fractie vragen wie de groepstoezichthouder aanstelt. Ook vragen zij wat het verschil is tussen een
groepstoezichthouder en een solotoezichthouder en welke
taken en bevoegdheden worden belegd bij de groepstoezichthouder en welke bij de solotoezichthouder.
Uit de criteria die artikel 247 van de richtlijn solvabiliteit II
geeft, volgt welke toezichthouder wordt aangewezen als coördinerend - groepstoezichthouder. De solotoezichthouder
is verantwoordelijk voor het toezicht op de verzekeraar waaraan hij een vergunning heeft verleend. Artikel 30, eerste lid,
van de richtlijn solvabiliteit II bepaalt dat het toezicht op soloniveau tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van de be-
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trokken toezichthouder van de lidstaat van herkomst van de
verzekeraar. In zijn toezichtstaken op die verzekeraar verandert
dus niets. Wel dient hij, indien de verzekeraar deel uitmaakt
van een groep, soms rekening te houden met hetgeen de
groepstoezichthouder bepaalt. Zo zal hij het interne model
moeten toepassen dat door de groepstoezichthouder is
goedgekeurd voor de gehele groep. Indien hij echter van
mening is dat dat interne model niet past bij het risicoprofiel
van de verzekeraar waarop hij toezicht houdt, dan kan hij een
kapitaalopslag opleggen of onder bijzondere omstandigheden voorschrijven dat de standaardformule wordt toegepast
door die betreffende verzekeraar.
Het verschil tussen de solotoezichthouder en de groepstoezichthouder is dat laatstgenoemde zich uitsluitend bezighoudt
met groepsaspecten die coördinatie tussen de verschillende
toezichthouders op de verschillende entiteiten binnen de
groep vergen. In artikel 248 van de richtlijn solvabiliteit II is
bepaald dat de groepstoezichthouder zich onder andere bezighoudt met het coördineren van de vergaring en verspreiding van informatie die relevant of essentieel is in normale
omstandigheden en in noodsituaties, het toezicht op en het
beoordelen van de financiële situatie van de groep en het
beoordelen van de naleving door de groep van de voorschriften inzake solvabiliteit op basis van de geconsolideerde financiële positie, risicoconcentratie op groepsniveau en intragroepconcentraties via intragroepovereenkomsten en posities. De groepstoezichthouder kan ook een kapitaalopslag op het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste opleggen indien dat vereiste niet aansluit bij het risicoprofiel van
de groep. Voorts dient in beginsel de groepstoezichthouder
handhavingsmaatregelen te nemen of te coördineren jegens
de verzekeringsholding en de andere (solo) toezichthouders
jegens de verzekeraars in de groep waaraan zij vergunning
hebben verleend.
De leden van de VVD-fractie vroegen wat precies de rol van
het college van toezichthouders wordt.
De rol van het college is de uitvoering van de groepstoezichtstaken te vergemakkelijken. Hierin dient de vereiste samenwerking, de informatie-uitwisseling en de onderlinge raadpleging gestalte te krijgen.
Er wordt op toegezien dat de solvabiliteit van verzekeringsgroepen niet te gunstig wordt voorgesteld, zo lezen de leden
van de SP-fractie. Zij vragen op welke wijze hierop wordt
toegezien en welke middelen de verschillende toezichthouders hiervoor tot hun beschikking hebben.
In beginsel moet de verzekeraar de groepssolvabiliteit berekenen op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de
groep. Hierdoor worden dubbeltellingen, multiple gearing en
leverage voorkomen. Het toezicht hierop is de taak van de
groepstoezichthouder. Ook de solotoezichthouder dient er
zorg voor te dragen dat de solvabiliteit van de verzekeraar
waarop hij op niet geconsolideerde basis toezicht houdt niet
te gunstig wordt voorgesteld. Hij moet derhalve, voor zover
relevant, kunnen beschikken over dezelfde informatie als de
groepstoezichthouder. De groepstoezichthouder dient derhalve alle beschikbare relevante informatie ook te verstrekken aan de solotoezichthouder en vice versa.
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De leden van de SP-fractie zouden graag in een overzicht
willen vernemen in hoeverre de rol van DNB wijzigt door onderhavig voorstel van wet.
Op soloniveau wijzigt de rol van DNB niet, zij het dat DNB
wel rekening dient te houden met besluiten van de groepstoezichthouder.
Met betrekking tot het groepstoezicht wijzigt de rol van de
toezichthouders wel:
1. Op grond van de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep is elke toezichthouder verantwoordelijk voor
het groepstoezicht. Dit betekent dat, afhankelijk van de
groep, op dit moment elke toezichthouder toezicht moet
houden op de intragroepsovereenkomsten en -posities
en de aangepaste solvabiliteit.
2. Op grond van de richtlijn solvabiliteit II wordt de groepstoezichthouder onder andere verantwoordelijk voor:
a. het toezicht op het beoordelen van de financiële situatie
van de groep;
b. het coördineren van de vergaring en verspreiding van informatie die relevant of essentieel is in normale omstandigheden en in noodsituaties, met inbegrip van de verspreiding van informatie die van belang is voor het toezicht door een toezichthouder;
c. het beoordelen van de naleving door de groep van de
voorschriften inzake solvabiliteit, risicoconcentratie en
intragroepsovereenkomsten en –posities;
d. het beoordelen van het governancesysteem van de
groep;
e. het plannen en coördineren van toezichtsactiviteiten in
normale omstandigheden en in noodsituaties, in samenwerking met de betrokken toezichthouders en rekening
houdend met de aard, de omvang en de complexiteit van
de risico’s die verbonden zijn met de bedrijfsuitoefening
van alle ondernemingen die onderdeel zijn van de groep;
f. andere taken, maatregelen en besluiten die bij de richtlijn
solvabiliteit II aan de groepstoezichthouder zijn toegewezen of uit de toepassing van die richtlijn voortvloeien.
Overigens wordt opgemerkt dat in de praktijk het verschil iets
minder groot is, omdat de toezichthouders zogenoemde Coordinatie Comités hebben opgericht om de onderlinge samenwerking gestalte te geven die voortvloeit uit de huidige
richtlijn betreffende het aanvullende toezicht op verzekeraars
in een verzekeringsgroep.526
In hoofdstuk 5 van de toelichting lezen de leden van de
ChristenUnie-fractie dat een verzekeraar gedurende een periode van onderschrijding onder verscherpt toezicht zal staan.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat dit verscherpt toezicht precies inhoudt.
De beantwoording van deze vraag is meegenomen in de paragraaf “Inhoud richtlijn solvabiliteit II” hiervoor.
Voorts vragen de leden van de ChristenUnie of er een waarschuwingsmechanisme kan worden ingesteld zodanig dat de
toezichthouder in een vroeg stadium kan signaleren dat bij
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een bepaalde verzekeraar de dekking van de MCR in gevaar
is.
Met de implementatie van richtlijn solvabiliteit II zullen verzekeraars op jaarbasis hun solvabiliteit openbaar moeten maken. Aan toezichthouders zal verder gedetailleerdere informatie op kwartaalbasis moeten worden verschaft. De exacte
informatievereisten worden op dit moment door EIOPA ontwikkeld in samenwerking met de Europese Commissie. Deze
frequente informatie-uitwisseling zal in de praktijk ook als een
waarschuwingsmechanisme gebruikt gaan worden. Toezichthouders kunnen hierdoor zien hoe de solvabiliteit zich
ontwikkelt en of deze nog boven het solvabiliteitsvereiste
(SCR) ligt. Pas als de SCR doorbroken wordt komt ook de
MCR in gevaar, die immers onder de SCR ligt.
Tot slot wordt opgemerkt dat de wet ook verzekeraars gebiedt procedures te hebben die het mogelijk maken een verslechtering in de financiële omstandigheden te constateren.
Wanneer zich dat voordoet, zal de toezichthouder onmiddellijk in kennis moeten worden gesteld.

nanciële soliditeit van de onder toezicht staande verzekeraars - ook bij aan de stabiliteit van de financiële sector.
Voorts legt de richtlijn een goede basis voor macroprudentieel beleid door het harmoniseren van de informatiestromen naar toezichthouders. De richtlijn solvabiliteit II zorgt
zo voor sterk verbeterde rapportages door de grootste Europese verzekeringsgroepen over onderwerpen die relevant
zijn voor macroprudentieel toezicht. Zo moeten de grootste
verzekeraars vanaf 2014 ieder kwartaal veel gedetailleerder
gaan rapporteren over hun totale beleggingsportefeuille dan
nu het geval is. Het toezicht kan daardoor meer rekening
houden met zowel de gevoeligheid van grote verzekeraars
voor bepaalde marktontwikkelingen als veranderingen in het
beleggingsgedrag van de totale verzekeringssector en de
mogelijke invloed daarvan op het functioneren van financiële
markten. De richtlijn harmoniseert daarnaast ook de toezichtstandaarden voor verzekeraars EU-breed, en voorziet in een
versterking van het groepstoezicht. In deze zin is de richtlijn
dus een belangrijke stap vooruit vanuit macroperspectief.

Verder zouden deze leden graag vernemen wat de consequenties zijn als de betreffende verzekeraar de toezichthouder niet tijdig op de hoogte stelt.
Indien het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt onderschreden,
dient de verzekeraar dit de toezichthouder te melden. Dit is
reeds een waarschuwing dat ook het minimumkapitaalvereiste op termijn in het gedrang kan komen. De verzekeraar dient
de toezichthouder echter ook te melden dat het gevaar dreigt
dat aan het minimumkapitaalvereiste niet meer zal worden
voldaan. Aangezien verzekeraars die onderworpen zijn aan
de eisen van de richtlijn op kwartaalbasis moeten rapporteren, kan de toezichthouder de ontwikkelingen nauwgezet
volgen.
Indien een verzekeraar zijn informatieplicht niet nakomt, kan
DNB de verzekeraar een bestuurlijke boete of een last onder
dwangsom opleggen.

Kamerstuk 33.273, nr. 3
6. Lidstaatopties richtlijn solvabiliteit II
Algemeen
Verreweg de meeste van de in de richtlijn solvabiliteit II opgenomen lidstaatopties zijn afkomstig uit al bestaande richtlijnen. Deze lidstaatopties zijn in het verleden al geïmplementeerd in onze nationale wet- en regelgeving. Er is, omwille
van de tijd en omwille van de wijzigingen en het werk dat de
richtlijn al met zich brengt voor de praktijk, voor gekozen om
bij de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II niet terug te
komen op keuzes die in het verleden gemaakt zijn bij de implementatie van deze lidstaatopties. Om toch een beeld te
geven van de bepalingen waar het om gaat, is in bijlage A bij
de toelichting een tabel opgenomen met alle lidstaatopties uit
de richtlijn solvabiliteit II.
Hierna wordt aandacht besteed aan de nieuwe lidstaatopties
die in de richtlijn solvabiliteit II zijn opgenomen. Daarbij wordt
ook aangegeven of wordt voorgesteld van deze lidstaatopties
gebruik te maken.

Tot slot vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie
hoe de regering wil borgen dat er bij de uitvoering van de
richtlijn solvabiliteit II een goede balans wordt gevonden tussen macroprudentieel en microprudentieel toezicht.
Macroprudentieel toezicht beperkt zich niet tot de bankensector, maar is ook relevant voor de verzekeringssector. Wel bestaat daarbij een verschil in focus. Banken kunnen bijvoorbeeld een bron van instabiliteit voor het systeem als geheel
vormen door overmatig gebruik van kortlopende marktfinanciering en door het versterken van op- en neergaande conjunctuurbewegingen via de kredietverlening. Bij verzekeraars
spelen deze aandachtspunten veel minder. Een belangrijk
macroprudentieel onderwerp voor de verzekeringssector is
de wederzijdse invloed tussen de beleggingen van verzekeraars en ontwikkelingen op financiële markten. Het beleggingsgedrag van de verzekeringssector kan immers invloed
hebben op marktrentes, en omgekeerd beïnvloeden rentestanden de financiële positie en daarmee het gedrag van
verzekeraars.
De richtlijn zelf is specifiek gericht op de eisen aan en het
toezicht op individuele verzekeraars, en het via deze weg
creëren van een level playing field tussen verzekeraars in
Europa. In deze zin is ze primair voor micro-prudentieel toezicht bedoeld, maar draagt - via de waarborgen voor de fi-
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Nieuwe lidstaatopties
Artikel 51, tweede lid, derde alinea: op grond van artikel 51
moeten verzekeringsondernemingen jaarlijks een rapport publiceren over hun solvabiliteit en financiële positie. Daar hoort
onder meer bij dat de verzekeraars publiceren wat voor hen
de hoogte is van het bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimumkapitaalvereiste. Daarbij moet inzicht
gegeven worden in deze berekening. Opgenomen in artikel
51, tweede lid, derde alinea, is de bepaling dat een eventueel
door de toezichthouder opgelegde kapitaalopslag gedurende
een overgangsperiode niet geëxpliciteerd hoeft te worden.
De overgangsperiode eindigt uiterlijk op 31 oktober 2017.
In Nederland maken we van deze optie gebruik.
Artikel 133, derde lid: in artikel 133 van de richtlijn wordt het
lidstaten verboden zich te bemoeien met beleggingsbeslissingen van verzekeraars door bijvoorbeeld voor te schrijven
in welke categorieën activa belegd mag worden. Een dergelijke bepaling zou in strijd kunnen komen met het vrij verkeer
van kapitaal (overweging 72). Wel is in het derde lid van dit
artikel opgenomen dat lidstaten bepalingen mogen vaststellen ter beperking van de soorten activa of referentiewaarden
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waaraan verzekeringsuitkeringen zijn verbonden die worden
gedaan wanneer het beleggingsrisico wordt gedragen door
een verzekeringnemer/natuurlijk persoon.
In Nederland maken we van deze optie geen gebruik.
Artikel 304, eerste lid: in artikel 304 wordt het lidstaten toegestaan om aan levensverzekeraars die aan bepaalde voorwaarden voldoen toe te staan, dat zij bij de kapitaalseis van
aandelenbeleggingen rekening houden met de looptijd van
deze beleggingen.
In Nederland maken we van deze optie geen gebruik.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de VVD-fractie, de PvdA-fractie, de PVV-fractie
en de SP-fractie vragen de regering toe te lichten waarom
geen gebruik is gemaakt van de lidstaatopties genoemd in
artikel 133, derde lid, of artikel 304, eerste lid, van de richtlijn
solvabiliteit II. De leden van de PvdA-fractie zouden daarbij
willen weten of het instrument genoemd in artikel 133, derde
lid, een algemeen instrument is (toepasbaar op alle verzekeraars) of dat het ook mogelijk is om het slechts bij individuele
ondernemingen te laten ingrijpen.
Artikel 133, derde lid, is voornamelijk bedoeld om de reikwijdte van artikel 133 te verduidelijken. Ingevolge artikel 133 mogen lidstaten verzekeraars en herverzekeraars niet verplichten in bepaalde categorieën activa te beleggen (eerste lid),
en mogen zij evenmin de beleggingsbeslissingen van verzekeraars en herverzekeraars aan voorafgaand toezicht onderwerpen (tweede lid). Het derde lid bepaalt dat lidstaten
wèl beleggingsvoorschriften mogen vaststellen of handhaven
ter beperking van de beleggingsrisico’s die verbonden zijn
aan beleggingsverzekeringen: dat is niet in strijd met dit artikel van de richtlijn solvabiliteit II. Dat mag echter alleen als
het beleggingsrisico voor rekening van de verzekeringnemer
komt en als de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is,
dat wil zeggen als er sprake is van een te beschermen consumentenbelang. Voorts mogen de opgelegde of op te leggen beleggingsvoorschriften niet restrictiever zijn dan de regels ingevolge de icbe-richtlijn. Artikel 133, derde lid, ziet op
algemeen verbindende voorschriften, die van toepassing
zouden zijn op alle verzekeraars. Wij zien geen aanleiding
om dergelijke voorschriften voor alle verzekeraars op te nemen, onder meer omdat het prudent person-beginsel al geldt
voor alle verzekeraars.
Ten aanzien van artikel 304, eerste lid van de richtlijn solvabiliteit II kan het volgende worden opgemerkt. In een aantal
gevallen wordt in een richtlijn een optie opgenomen om een
specifieke voorziening in één of meer lidstaten mogelijk te
maken. Een dergelijke optie kan in voorkomende gevallen
afwijken van de beginselen en regels die aan de desbetreffende richtlijn ten grondslag liggen. Voor de onderhavige optie geldt dit ook. Artikel 304, eerste lid, biedt de desbetreffende lidstaten de mogelijkheid om in bepaalde nauwkeurig omschreven gevallen ter zake van de separaat geadministreerde verplichtingen en beleggingen uit hoofde van collectieve
pensioenverzekeringen een aangepast solvabiliteitskapitaalsvereiste voor het aandelenrisico te berekenen,
waarbij rekening wordt gehouden met de gemiddelde duur
van de aandelenbeleggingen. Daarbij kan worden afgeweken
van de zekerheidsmaat van solvabiliteit II (99,5 % zekerheid
over een tijdshorizon van één jaar).
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Er is vooralsnog geen reden om gebruik te maken van deze
optie. Reden hiervoor is dat deze optie bij de waardering van
aandelen kan leiden tot een significante afwijking van de
marktwaarde.
De leden van de PVV-fractie zouden voorts graag vernemen
waarom ervoor gekozen is om gebruik te maken van de lidstaatoptie genoemd in artikel 51, tweede lid, derde alinea.
Artikel 51 van de richtlijn solvabiliteit II gaat over de publicatie
door verzekeraars van een jaarlijks rapport over hun solvabiliteit en financiële positie. Daarbij hoort ook dat verzekeraars
inzicht geven over een eventuele kapitaalopslag. De bovengenoemde lidstaatoptie hierbij is dat de lidstaten mogen bepalen dat het separaat vermelden van de kapitaalopslag tot
31 oktober 2017 (einde van de overgangsperiode) niet verplicht is.
Naar verwachting zal een kapitaalopslag niet als een teken
van kracht van de verzekeraar worden gezien. De overgangsperiode is bedoeld om verzekeraars de gelegenheid te
geven om aan nieuwe eisen te voldoen. Het niet publiceren
van de kapitaalopslag draagt daartoe bij. Bovendien lijkt deze
bepaling ook door andere lidstaten op deze wijze te worden
geïmplementeerd, zodat in het kader van een level playing
field Nederlandse verzekeraars hierdoor niet minder gunstig
afsteken bij buitenlandse concurrenten.
Kamerstuk 33.235, nr. 12
Minister De Jager: […] Ik kom op de beleggingsvrijheid en
lidstaatopties. Er zijn er twee genoemd. De eerste is: niet gebruikmaken van de lidstaatoptie die staat genoemd in artikel
133, lid 3. Daarin wordt bepaald dat onder voorwaarden de
beleggingsvrijheid van verzekeraars kunnen worden ingeperkt indien de polishouder het beleggingsrisico draagt. Het
antwoord is vrij simpel: bij de implementatie in Nederlandse
wetgeving hebben we gekozen voor twee principes, namelijk
het prudentpersonbeginsel in combinatie met de zorgplicht.
Dat is principle-based, wat volgens ons veel sterker is dan
precies bepaalde categorieën en percentages, die weer heel
erg kunnen worden gearbitreerd. Het beleggen in dubieuze
activa of referentiewaarden is uit hoofde van het prudentpersonbeginsel en de zorgplicht al niet toegestaan.
Dus wij vinden het zeker geen versterking om categorieën en
percentages te noemen. In onze regelgeving is dat al goed
gedaan.
De richtlijn bepaalt dat beleggingsbeslissingen van verzekeraars niet vooraf getoetst mogen worden. Die bepaling is niet
nieuw. Die zit al in de voorganger van Solvency II. De bepaling is een reactie op het beleid van veel lidstaten in het verleden om het beleggingsbeleid voor verzekeraars voor te
schrijven. Dat leidde onder andere ook tot hogere premies.
Dan de tweede lidstaatoptie waarbij we afwijken. Gevraagd is
waarom er geen gebruik is gemaakt van de lidstaatoptie in
artikel 304, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit, afwijking
van marktwaardering. Eigenlijk is die bepaling destijds opgenomen op speciaal verzoek van een lidstaat, niet zijnde Nederland. Kijkend naar wat we voor de rest hebben geregeld,
hebben we op een andere manier al voldoende een schokdemper ingebouwd. Wanneer de looptijd van verplichtingen
aan polishouders langer is, krijgt de verzekeraar nu al meer
tijd om te herstellen van een aandelenschok. Daarom mag
ook met een lagere kapitaaleis op aandelen risico worden ge-
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legd. Dus er zit al een schokbreker. Daarom hebben we geen
behoefte aan die andere lidstaatoptie.
Kamerstuk 33.273, nr. 3
7. Consultatiereacties
Solvabiliteit II
Het onderhavige wetsvoorstel is in het najaar van 2011 geconsulteerd.
Daarop is een aantal reacties ontvangen, die op hoofdlijnen
worden weergegeven in deze paragraaf.
Het Verbond van Verzekeraars heeft aandacht gevraagd
voor een soepele overgang van het oude naar het nieuwe
regime en zou bij voorkeur een vergunning van rechtswege
invoeren voor bestaande kleine verzekeraars die nu niet over
een vergunning, maar over een verklaring beschikken.
Daarnaast zou het Verbond graag zien dat nieuwe toetreders
geen gebruik zouden kunnen maken van de in te voeren vrijstelling voor de kleinste verzekeraars. Ook merkt het Verbond op dat de Solvency-II regels zoveel als mogelijk is ook
moeten blijven aansluiten op de IFRS-regels. In reactie hierop kan worden aangegeven dat dit standpunt onderdeel was
van de Nederlandse inzet in de onderhandelingen over richtlijn solvabiliteit II. De nieuwe IFRS voor verzekeringscontracten is nog in discussie bij de IASB (International Accounting
Standards Board), voor een deel is het derhalve nog onduidelijk hoe Solvency II daar op zal aansluiten. Tot slot stelt het
Verbond dat de kosten die zijn opgenomen in de paragraaf
administratieve lasten te laag zijn ingeschat. Naar aanleiding van dit
laatste punt wordt opgemerkt dat de berekening van de administratieve lasten volledig gebaseerd is op input van leden
van het Verbond van Verzekeraars.
Concepten van de berekeningen zijn aan het Verbond ook
voorgelegd. De wens om de in te voeren vrijstelling tot uitsluitend nieuwe toetreders te beperken wordt niet gedeeld. Voor
een goede marktwerking is het van belang om geen onnodige toetredingsdrempels op te werpen. Wel wordt met het
Verbond van Verzekeraars onderschreven dat het van belang is om een soepele overgang te creëren van het oude
naar het nieuwe regime.
Het Sociaal fonds voor de Maatschapsvisserij heeft aangegeven begrip te hebben voor de voorgestelde Europese regelgeving, maar het te betreuren dat de administratieve lastendruk hierdoor zal gaan stijgen. Zij doet het dringende verzoek om vragenlijsten vanuit met name de toezichthouder
DNB tot een minimum te beperken.
Financial Markets Lawyers geeft in haar reactie aan het benoemen van toetsing van sleutelfuncties niet nodig te vinden,
omdat deze functies in de praktijk al begrepen zouden zijn in
de term «medebeleidsbepalers».
Daarnaast adviseert FMLA om meer elementen van het prudent personbeginsel in de wettekst op te nemen. Verder
vraagt FMLA zich af of het gelet op artikel 3:57, vijfde lid, van
de Wet op het financieel toezicht, wel noodzakelijk is om artikel 3:57a in de Wft op te nemen. FMLA lijkt daarmee artikel
3:57, vijfde lid, ruim te interpreteren, maar dit betreft uitsluitend de ontwikkeling van ter zake van de solvabiliteitsratio.
Artikel 3:57a van de Wft is gericht op verslechterende omstandigheden in het algemeen. FMLA doet voorts de suggestie om de bepalingen die betrekking hebben op het groepstoezicht te verduidelijken en vraagt aandacht voor de ver-
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schillende definities in diverse Europese regelgeving. Naar
aanleiding van de opmerkingen van FMLA wordt opgemerkt
er deels voor is gekozen het regime op het niveau van een
algemene maatregel van bestuur verder uit te werken, waar
FMLA er de voorkeur aan zou geven een en ander in wettekst op te nemen. Ook voor het groepstoezicht is er inmiddels voor gekozen om enkele bepalingen niet in de wet op te
nemen, maar uit te werken op het niveau van een algemene
maatregel van bestuur. Bezien wordt in hoeverre het mogelijk
is deze bepalingen te verduidelijken zoals FMLA ook vraagt.
Het punt van de definities heeft onze aandacht, maar tegelijkertijd is de speelruimte door de diverse Europese richtlijnen
waar rekening mee gehouden moet worden, ook beperkt. Het
voorstel is onder meer voorgelegd aan de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Zoals de FMLA aangeeft heeft het de
voorkeur om verwijzingen naar CEIOPS te vervangen door
EIOPA.
De Nederlandsche Bank heeft in haar consultatiereactie onder meer aangegeven het van belang te vinden dat er een
nationaal regime ontwikkeld wordt waarin aansluiting gezocht
wordt bij de bedoeling van de richtlijn solvabiliteit II. Essentieel volgens de toezichthouder is dat ook voor deze kleinere
verzekeraars een vergunningenregime wordt ingericht.
DNB is geen voorstander van het invoeren van een vergunning van rechtswege voor bestaande verzekeraars die hun
praktijk nu uitoefenen op basis van een verklaring. Naast vorenstaande heeft DNB nog diverse technische suggesties
voor aanpassing van wettekst en toelichting. Veel van deze
suggesties zijn overgenomen. Met betrekking tot de overgang van het oude naar het nieuwe regime is van belang dat
deze soepel verloopt, met zo min mogelijk extra kosten voor
bestaande verzekeraars met een vergunning of een verklaring.
Solvency II Basic
Naast reacties op het implementatiewetsvoorstel van richtlijn
solvabiliteit II, zijn veel reacties ontvangen van onderlinge
verzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars op de schets
van het zogenoemde Solvency II Basic-regime. Dit betreft nationaal beleid dat wordt opgesteld voor kleinere verzekeraars,
die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen. In het wetsvoorstel zijn grondslagen opgenomen die het
mogelijk maken om het zogenoemde Solvency II Basic regime op lager regelgevingsniveau vorm te geven.
Een belangrijk punt in deze reacties is onder meer de formulering van de ondergrens van het regime, de indexatie daarvan en de waarde die bij de berekening daarvan gehanteerd
moet worden. Ook is een aandachtspunt op welke wijze kan
worden geborgd dat aanvankelijk vrijgestelde verzekeraars
die niet meer aan de voorwaarden voor vrijstelling voldoen,
een vergunning gaan aanvragen. Meer in het algemeen is de
belangstelling voor het overgangsrecht groot. Centraal staat
de vraag of bestaande verzekeraars vanuit hun huidige positie, vergunninghoudend of verklaringhoudend, op soepele
wijze kunnen instromen in het nieuwe regime. Ook wordt gevraagd om nadere toelichting op de regels die van toepassing zijn op zogenoemde vrijgestelde verzekeraars.
Diverse verzekeraars benadrukken dat het belangrijk is om
snel duidelijkheid te krijgen over het regelgevend kader
waaraan zij straks zullen moeten gaan voldoen.
Ook Adfiz heeft gereageerd op het onderhavige wetsvoorstel.
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Adfiz is van mening dat er geen juridische belemmeringen
mogen zijn voor adviseurs om met hun klanten serviceabonnementen te sluiten. Een onderlinge waarborgmaatschappij merkt op dat een AMCR van 205 000 euro voor haar
te hoog is en niet in verhouding staat tot de risico’s in haar
bedrijfsvoering, die beperkt zouden zijn gelet op het gevoerde sobere beleggingsbeleid en afgesloten herverzekeringscontracten door deze onderlinge waarborgmaatschappij. Een
andere onderlinge heeft in beginsel geen moeite met de
voorgestelde hoogte van het minimum garantiefonds, maar
zou het principieel beter vinden passen indien niet gekozen
wordt voor een absoluut minimum. Ook merkt deze onderlinge op, dat de invulling van de geschiktheidstoetsing bij kleinere maatschappijen ook kan leiden tot een verschraling van
het bestuur.
De OVM Vinkeveen en Omstreken, de Onderlinge Winterswijk W.A. en de Onderlinge Waarborgmaatschappij Reeuwijk
e.o. U.A. stellen de vraag waarom het nodig is om het huidige toezichtskader voor kleine verzekeraars op te tuigen en
meer af te stemmen op het Solvency II toezichtskader. Gelet
op de omvang en werkwijze van kleine verzekeraars zou dit
volgens deze onderlingen niet nodig zijn. Zij wijzen er ook op
dat het de intentie lijkt om de geschiktheidstoets van dagelijks beleidsbepalers aanmerkelijk te verzwaren met de introductie van het Solvency II Basic-regime. Bovendien betekent
een overstap van een verklaringenstelsel naar een vergunningenstelsel ook een toename van toezichtskosten. De administratieve lasten zouden volgens deze onderlingen in het
jaar van de vergunningaanvraag met 30 000 tot 50 000 euro
toenemen; een structurele toename van de kosten zou
maximaal 10 000 euro bedragen. Dit bedrag wordt groter indien ook de kleine verzekeraars gehouden zouden zijn om
twee publieke verslaggevingssets op te maken; één conform
de regels van het Burgerlijk Wetboek en één conform de toezichtsregelgeving zoals deze in de richtlijn solvabiliteit II is
opgenomen. Dat er een tweesporige verslaggeving gaat ontstaan, is helaas niet helemaal te voorkomen. Met name voor
de verzekeraars met beperkte risico-omvang zal gekozen
worden voor een zo praktisch mogelijke invulling met het doel
om rapportageverplichtingen te beperken.
Deze onderlingen stellen tot slot voor om, indien toch besloten zou worden tot invoering van het Solvency II Basicregime, de ondergrens van dat regime gelijk te trekken met
de grenzen die nu al zijn opgenomen in het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft. Het huidige verklaringenregime zou dan
gecontinueerd moeten worden. Elders in deze toelichting is
opgenomen waarom dit geen werkbare optie is gelet op de
aanbevelingen van het IMF.
De Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Rechtshulp CNV
U.A. geeft aan zich in beginsel te kunnen vinden in de voorgestelde hoofdlijnen van het Solvency II Basic regime, al
vindt zij de voorgestelde grenzen enigszins arbitrair. Wel
heeft deze onderlinge behoefte aan het verkrijgen van duidelijkheid over de vormgeving van het totale Solvency II Basic
regime op korte termijn. Immers ook de kleine verzekeraars
moeten zich tijdig op hun nieuwe regime kunnen voorbereiden. Zij hoopt met name op een proportionele toepassing van
eisen, bij de berekening van de SCR en technische voorzieningen, maar ook waar het gaat om het beleggen van sleutelfuncties in een kleine organisatie. Daarnaast zou een onverkorte toepassing van de ORSA tot overkill leiden bij de klei-
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nere maatschappijen.
Deze onderlinge doet tot slot de suggestie om de kasstromen
ten behoeve van het rente/liquiditeitsrisico te vereenvoudigen
door deze te vervangen door een vast bedrag of percentage
van de SCR.
De bovenstaande reacties op voorstellen voor het Solvency II
Basic regime, zullen worden betrokken in de verdere uitwerking van dit regime.
Dit vindt voornamelijk plaats op het niveau van een algemene
maatregel van bestuur. Deze zal naar verwachting in het
voorjaar van 2012 in consultatie worden gebracht.
8. Administratieve lasten en nalevingskosten
Deze paragraaf besteedt aandacht aan de kosten als gevolg
van de implementatie van de richtlijn. Solvency II is een op
principes gebaseerde richtlijn. De details worden uitgewerkt
in implementing measures. Deze implementing measures
zullen naar verwachting eind 2011 worden gefinaliseerd. De
implementing measures zullen in de vorm van een Verordening worden gegoten. Bij de implementatie van de richtlijn is
rekening gehouden met de details die al in de Verordening
opgenomen worden. De implementatie van de richtlijn zal
geen nationale koppen bevatten; de structuur van richtlijn
met daaronder een Verordening maakt dit juridisch onmogelijk.
Bij de kosten die voortvloeien uit de richtlijn kan een onderscheid gemaakt worden tussen administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.
Onder administratieve lasten worden de kosten verstaan die
de verzekeraars moeten maken om aan de informatieverplichting voor de overheid en zelfstandige bestuursorganen,
zoals DNB, als gevolg van de richtlijn te voldoen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de rapportageverplichtingen. De kosten om aan de inhoudelijke verplichtingen te voldoen vallen onder de inhoudelijke nalevingskosten. Een
voorbeeld betreffende de inhoudelijke nalevingskosten is het
berekenen van de solvabiliteitsvereisten.
Uiterst belangrijk om vooraf op te merken is dat enkel de verandering van administratieve lasten en nalevingskosten die
de richtlijn met zich brengt, ten opzichte van de huidige richtlijnen, in kaart worden gebracht.
De richtlijn behelst immers een herziening en aanvulling van
de huidige wet- en regelgeving omtrent solvabiliteitseisen en
daarom zal het effect van de richtlijn het beste kunnen worden uitgedrukt in de verandering van de lasten.
Bij de toedeling van de administratieve lasten en nalevingskosten dient overigens de categorie bedrijfseigen kosten te
worden opgemerkt. Deze categorie betreft de kosten die
voortvloeien uit de richtlijn, maar die ook deel uitmaken van
de kosten van de normale bedrijfsvoering. Omdat aan deze
kosten ook voldaan dient te worden als de richtlijn hiertoe
niet verplichtte, worden deze kosten buiten beschouwing gelaten in de berekening van de lasten voor de verzekeraars.
Om de administratieve lasten en nalevingskosten als gevolg
van de richtlijn in kaart te brengen is een vragenlijst opgesteld die zowel met Regiegroep Regeldruk als Actal besproken is. Om een uitgebreide respons op de vragenlijst te ontvangen zijn alle verzekeraars, die onder de richtlijn gaan vallen, benaderd om de lasten in kaart te brengen middels de
hierboven genoemde vragenlijst. De schattingen van de extra
lasten voortvloeiende uit de richtlijn zijn op grond van de uit-
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De cijfers van DNB betreffende de procentuele indeling naar
type en economische eenheid en de bovenstaande aannames hebben geresulteerd in de aantallen in tabel 1. Op basis
van tabel 1 en de beschikbare input van de sector is de berekening als volgt:
kosten voor de gehele sector = gemiddeld bedrag voor holding *15 (aanname i) + gemiddeld bedrag voor dochter levensverzekeraars *27 + gemiddeld bedrag voor dochter
527

Het betreft het wijzigingsbesluit 801, jaargang 2010. De eenmalige administratieve lasten voor invoering solvabiliteitsrapportage bedragen 22,5 miljoen euro.
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Holding
Dochters
Zelfstandige
eenheid
In % van totaal (DNB cijfers)

11
27
17

36
89
55

3
7
5

20
49
31

22

72

6

100

Totaal

In % van totaal (DNB
cijfers)

Schadeverzekeraars
(incl. zorg)

Tabel 1: Solvency II Doelgroep
Categorie

Herverzekeraars

schadeverzekeraars *89 + gemiddeld bedrag voor dochter
schadeverzekeraars *7 (aanname iii) + gemiddeld bedrag
voor zelfstandige eenheden *77

Levensverzekeraars

komsten van de vragenlijsten uitgerekend. Bij het extrapoleren naar de gehele populatie is zowel rekening gehouden
met de grootte (naar bruto-premie inkomsten), type (levens-,
schade- en herverzekeraar) als economische eenheid (holding, dochter, zelfstandige eenheid) van de verzekeraar. De
achterliggende reden is dat al deze factoren van invloed kunnen zijn op het risicogehalte en dus de vereiste solvabiliteit
van de verzekeraar.
De richtlijn betreft nieuwe en complexe wetgeving, waarbij de
details in de implementing measures deels nog in onderhandeling zijn. Uit dien hoofde is het lastig om tot een juiste inschatting van de kosten te komen.
Ondanks de complexiteit is gestreefd naar een getrouw en
realistisch beeld van de administratieve lasten voor de sector.
Onderliggend aan de berekening zijn enkele aannames gemaakt. Dit betreffen de volgende:
i. Een kleine holding heeft 25% van de kosten ten opzichte
van een grote holding.
ii. De procentuele verdeling naar type verzekeraars (levens, schade- en herverzekeraars) en economische eenheid
(holdings, dochters en zelfstandige eenheden) is via DNB
verkregen. De procentuele verhouding van type verzekeraars (levens-, schade- en herverzekeraars) binnen de
holdings, dochters en zelfstandige eenheden was niet
beschikbaar en daarom wordt aangenomen dat deze
verhouding gelijk is aan dat van het totaal.
iii. Er wordt verondersteld dat de kosten voor de herverzekeraar dochters gelijk zijn aan de gemiddelde kosten voor
schadeverzekeraar dochters.
iv. Op basis van de vergunningaanvraagcijfers van DNB
wordt aangenomen dat er gemiddeld 10 vergunningaanvragen per jaar zijn. Tevens wordt verondersteld dat de
verdeling van de vergunningsaanvragen naar type verzekeraars en economische eenheid overeenkomt met verdeling in de SII-doelgroep.
v. De kosten voor zelfstandige eenheden levensverzekeraars en herverzekeraars zijn gelijk aan die van schadeverzekeraars.
vi. Ter voorbereiding op de richtlijn is een wijzigingsbesluit527
voor rapportageverplichtingen opgesteld met een administratieve lastenberekening voor de invoering van solvabiliteitsrapportages. In de veronderstelling dat het Solvency
II traject enkele aanpassingen vereist, wordt aangenomen dat ¾ van deze kosten terugkomen onder de richtlijn. Om dubbeltelling te voorkomen zullen deze kosten in
mindering worden gebracht op de administratieve lasten
van de richtlijn.

50
123
77

De gemiddelde bedragen van de kosten zoals in de formule
beschreven, zijn de uitkomst van de vermenigvuldiging van
de tijd, die besteed wordt aan de administratieve handeling,
met het standaard uurtarief. Daarbij is het uurtarief afgesteld
op de functiegroep die de administratieve handeling uitvoert.
Het standaard uurtarief is vastgelegd in Meten is Weten II, de
handleiding voor het bepalen van administratieve lasten opgesteld door de Regiegroep Regeldruk. Desalniettemin heeft
de sector aangegeven dat de gehanteerde standaard tarieven veel verschillen van de werkelijk gehanteerde tarieven bij
verzekeraars.
Een totaaloverzicht van de verandering in de lasten als gevolg van de richtlijn is gegeven in tabel 2. Bij de berekening is
een onderscheid gemaakt in economische eenheid en vervolgens in type verzekeraars. Een afzonderlijke afsplitsing
naar administratieve kosten en nalevingskosten wordt in tabel 3 gemaakt. De afzonderlijke bedragen per kostencategorie worden in de verdere tekst toegelicht.
Tabel 2: Totaal overzicht verandering in kosten (in miljoenen
€)- exclusief bedrijfseigen kosten
[deze tabel is niet opgenomen in deze editie (red.).]
Tabel 3: Uitgesplitst totaaloverzicht verandering in kosten (in
miljoenen €)- exclusief bedrijfseigen kosten
[deze tabel is niet opgenomen in deze editie (red.).]
Vergunningaanvraag
De vergunning dient eenmalig aangevraagd te worden door
verzekeraars.
De afgelopen vijf jaar zijn er gemiddeld 10 vergunningen per
jaar uitgegeven. Een vereiste voor de aanvraag van een vergunning voortvloeiende uit de richtlijn betreft het verstrekken
van het programma van werkzaamheden. De eenmalige administratieve lasten met betrekking tot de vergunningsaanvraag zullen naar schatting met € 0,2 miljoen (10 vergunningen * gemiddelde kosten van € 23 289) toenemen vanwege
aanvullende vergunningvereisten.
Informatieverplichting voor toezichtdoeleinden
De verzekeraar zal op voorhand de systemen en structuren
zo moeten aanpassen en formuleren zodat toekomstig beno-
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digde informatie voor toezichtdoeleinden hieruit voortvloeit.
Tevens dient een schriftelijk vastgelegde interne beleidslijn
geformuleerd te worden om correcte informatie voor de toezichthouders in de toekomst te garanderen.
Hiermee gaan eenmalige nalevingskosten gepaard, welke
geschat worden op € 75,5 miljoen voor de gehele sector.
Governancevereisten
Uit de richtlijn volgt een belangrijk vereiste gericht op governance, namelijk de zogenaamde Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
Daarnaast is in de richtlijn meer expliciet omschreven welke
taken uitgevoerd moeten worden, en zal het een en ander
ook schriftelijk gedocumenteerd moeten worden. Voor het
opzetten en formuleren van de periodieke eigen risico- en
solvabiliteitsbeoordeling en het aanpassen van de organisatiestructuur zijn de kosten geschat op € 26,9 miljoen. Dit betreffen eenmalige nalevingskosten. De verandering in structurele nalevingskosten als gevolg van de ORSA en de aangepaste organisatiestructuur bedragen naar schatting jaarlijks €
5,3 miljoen.
De beoordeling van de verzekeraar betreffende het eigen risico en solvabiliteit vervult, zoals in de inleiding besproken,
tevens een belangrijke informerende rol. De kosten met betrekking tot het op de hoogte stellen van de toezichthouder
omtrent de interne beoordeling nemen met € 1,9 miljoen toe
ten opzichte van de huidige eisen. Dit betreffen structurele
administratieve lasten.
Rapport over solvabiliteit en financiële positie
Als gevolg van de richtlijn dient er een jaarlijks rapport te verschijnen over de solvabiliteit en financiële positie (Solvency
and Financial Condition Report, SFCR) van de verzekeraar.
Deze rapportage is zowel bedoeld voor de toezichthouder als
voor het publiek. Om deze reden wordt 50% van de kosten
als administratieve lasten in aanmerking genomen en 50%
als nalevingskosten. De eenmalige nalevingskosten bedragen naar schatting € 6,5 miljoen euro. De structurele administratieve lasten en de structurele nalevingskosten worden
beide met betrekking tot dit rapport geschat op € 4,1 miljoen
euro. Onder andere de kosten aangaande de voorbereiding,
schriftelijke gedragslijn, publicatie en het verstrekken van informatie behoren tot deze categorie.
Technische voorzieningen
De verzekeraar dient eenmalig de waarderingmethodiek van
de technische voorzieningen aan te passen aan de richtlijn.
Onder de richtlijn moet het bedrag van deze voorziening
overeenkomen met het bedrag dat de verzekeraar zou moeten betalen indien hij zijn rechten en plichten met onmiddellijke ingang zou overdragen (artikel 76, tweede lid). Dit resulteert in eenmalige nalevingskosten die naar verwachting €
9,6 miljoen gaan bedragen.
Verzekeraars moeten (de aannames voor de berekening
van) de beste schatting regelmatig toetsen aan de praktijk.
Naar aanleiding daarvan ontstaat een stijging in de structurele nalevingskostenpost. Dit zal naar schatting € 2,4 miljoen
bedragen.
Bepaling eigen vermogen en indeling in tiers
Onder de richtlijn dienen het eigen vermogen en bepaalde
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eigenvermogensbestanddelen ingedeeld te worden in tiers
en de kosten die hieruit voortvloeien, kunnen aangemerkt
worden als eenmalige nalevingskosten.
Op basis van een schatting wordt verwacht dat een eenmalige investering van € 1,9 miljoen noodzakelijk is. De informatie betreffende het eigen vermogen en de indeling in tiers
dient tevens te worden verstrekt aan de toezichthouder. De
kosten die het verschaffen van deze informatie met zich
brengt, worden geschat op € 0,8 miljoen en kunnen aangemerkt worden als eenmalige administratieve lasten.
Om tot een adequate weergave te komen van de kwalificerende vermogenscomponenten dient het eigen vermogen
met regelmaat te worden vastgesteld en ingedeeld in tiers.
Deze handeling resulteert in toenemende structurele nalevingskosten van jaarlijks € 2,2 miljoen.
Berekening SCR Standaardmodel
Wanneer het standaardmodel gehanteerd wordt voor de berekening van de risicogebaseerde kapitaaleis (SCR) zullen
de systemen en methodes aangepast moeten worden aan de
nieuwe regels voor de berekening van de SCR. De eenmalige nalevingskosten hiervoor bedragen naar schatting € 7,7
miljoen. De jaarlijkse toename in kosten voor de berekening
van deze kapitaaleis behoren tot de structurele nalevingskosten en worden verwacht met € 1,4 miljoen toe te nemen.
De rapportageverplichtingen van de SCR die voortvloeien uit
de richtlijn behoren tot de structurele administratieve lasten
en de verandering in deze lasten geraamd op een jaarlijks
bedrag van € 1,0 miljoen.
Intern model
Met de invoering van de richtlijn krijgen verzekeraars de mogelijkheid om de risicogebaseerde kapitaaleis (SCR) te berekenen middels een intern model, mits daar door de toezichthouder toestemming voor gegeven is.
De keuze van de verzekeraar om gebruik te maken van het
interne model is vrijwillig en daarom worden de kosten van
ontwikkeling voor dit model niet meegenomen in de berekening. Volgens cijfers van DNB zullen zes verzekeraars de interne modellen vanaf de implementatie van de richtlijn gaan
toepassen.
Enkel de kosten voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen,
zoals de kosten voor het informeren van de toezichthouder
omtrent het model, worden meegenomen in de berekening.
In de praktijk zou het voor kunnen komen dat de toezichthouder een intern model verplicht stelt wanneer het risicoprofiel van een verzekeraar of activiteit van een verzekeraar niet
goed te meten is via de standaardmethode. In dat geval hoort
deze in de berekening meegenomen te worden. Aangezien
dit vooraf moeilijk vast te stellen is, wordt deze optie buiten
beschouwing gelaten.
De eenmalige administratieve lasten die voortvloeien uit de
aanvraag ter goedkeuring van het interne model, de toelichting op het betreffende model en de formulering en de goedkeuring van de gedragslijn voor wijziging van het model bedragen naar schatting € 2,5 miljoen.
Naast deze eenmalige informatievoorziening omtrent het interne model zal er ook een structurele informatieverschaffing
zijn aan de toezichthouder voortvloeiende uit de richtlijn. Dit
betreft informatie aangaande ondermeer de gebruikstest, de
jaarlijkse uitkomsten van de SCR berekening en eventuele
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modelaanpassingen. De structurele administratieve lasten,
die betrekking hebben op de hierboven genoemde informatievoorziening, zijn geraamd op een bedrag van € 3,0 miljoen
op jaarbasis.
Bij de nalevingskosten die voortvloeien uit het interne model
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de eenmalige en structurele kosten. De eenmalige nalevingskosten, die
naar schatting € 110,2 miljoen gaan bedragen, ontstaan als
gevolg van het aanpassen van de bedrijfsvoering aan het interne model, het opzetten van een modelvalideringscyclus
om de toepasbaarheid van het interne model periodiek te testen en als gevolg van de extra evaluatie van het interne model, resulterende uit de vergrote verantwoordelijkheid van het
bestuurlijk orgaan. De structurele nalevingskosten vloeien
voort uit het berekenen van het risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) en het regelmatig uitvoeren van
een modelvalideringscyclus. Deze structurele nalevingskosten worden verwacht jaarlijks € 2,7 miljoen te bedragen.
Berekening MCR
Naast de SCR kent de richtlijn de MCR. Driemaandelijks
dient te MCR te worden berekend en de toezichthouder dient
van de resultaten van de MCR op de hoogte te worden gesteld. De extra kosten die hieruit voortvloeien, ten opzichte
van huidige wet- en regelgeving, bedragen naar schatting €
1,5 miljoen en komen te vallen onder de structurele administratieve lasten betreffende de richtlijn.
Kosten met betrekking tot niet voldoen aan kapitaaleisen
De richtlijn voorziet in maatregelen in het geval dat een verzekeraar niet aan de kapitaaleisen voldoet. De toezichthouder is dan in staat een financieel kortetermijnplan op te vragen bij de verzekeraar. Deze informatievoorziening kan worden gekwalificeerd als informatieverplichting aan de overheid
en vormt daarom een administratieve last. Met de toezichthouder is de aanname vastgesteld dat een toezichthouder
jaarlijks 5 tot 10 keer tot dergelijke maatregelen zal moeten
overgaan. Dit komt neer op een frequentie van 0,03 per verzekeraar per jaar.
Zodra het eigen vermogen ontoereikend is om de SCR te
dekken wordt de verzekeraar geacht een realistisch herstelplan in te dienen bij de toezichthouder. Bij onderschrijding
van de MCR dient de toezichthouder na in kennisstelling een
financieel korte-termijnplan te ontvangen. De structurele administratieve lasten die resulteren uit deze informatieverschaffing aan de toezichthouder bedragen naar schatting
jaarlijks € 0,6 miljoen voor de gehele sector.
Extra kosten voor deelnemende ondernemingen
De extra kosten voor deelnemende ondernemingen betreft
de groepsberekeningen en groepsrapportages. Het berekenen van de groeps-SCR valt onder structurele nalevingskosten en bedraagt jaarlijks naar schatting € 0,6 miljoen. De kosten die voortvloeien uit het rapporteren van de groeps-SCR,
de risicoconcentratie op groepsniveau, de intragroepstransacties en de solvabiliteit op groepsniveau behoren tot de
structurele administratieve lasten. Verwacht wordt dat deze
lasten jaarlijks € 3,0 miljoen bedragen. Naast de structurele
administratieve lasten wordt er ook een eenmalige investering verwacht, de eenmalige administratieve lasten. Dit omvat
de aanvraag voor gebruik van het intern model en de aan-

© R.E. Batten januari 2020

vraag voor berekening van de groeps-SCR. Naar alle waarschijnlijkheid bedragen deze eenmalige administratieve lasten € 1,2 miljoen.
Totale kosten
De totale eenmalige administratieve lasten als gevolg van de
richtlijn bedragen naar schatting € 11,2 miljoen voor de gehele sector. De jaarlijks totale lastenverzwaring als gevolg van
de aangescherpte informatieverplichting richting de overheid,
de structurele administratieve lasten, voortvloeiend uit de
richtlijn zal naar schatting € 14,6 miljoen bedragen. De totale
eenmalige nalevingskosten bedragen naar schatting € 231,8
miljoen en de totale jaarlijkse structurele nalevingskosten
nemen voor de sector naar schatting met € 18,7 miljoen toe.
Uit deze schatting valt af te leiden dat een aanzienlijk deel
van de kosten, als gevolg van de implementatie van de richtlijn, nalevingskosten betreft. Dit zijn voornamelijk (93 %)
eenmalige kosten en vloeien grotendeels voort uit rapportageverplichtingen, het beoordelen van het eigen risico en solvabiliteit en het aanpassen van interne systemen en structuren (inclusief het interne model), onder andere als gevolg
van de rapportage-verplichtingen en de eigen beoordeling
van risico en solvabiliteit.
Kamerstuk 33.273, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vinden de administratieve lasten en nalevingskosten hoog uitvallen en vragen of dergelijke
hoge kosten eigenlijk wel noodzakelijk waren.
Met de leden van de CDA-fractie constateer ik dat de sector
een behoorlijke extra administratieve last krijgt door de invoering van de richtlijn solvabiliteit II. In feite is deze verhoging
van administratieve lasten de prijs die betaald wordt voor de
aanscherping van het prudentiële regime. Om de nalevingskosten voor verzekeraars daar waar mogelijk nog enigszins
te beperken, is ervoor gekozen om een vergunning op grond
van de richtlijn solvabiliteit I van rechtswege om te zetten in
een vergunning op grond van de richtlijn solvabiliteit II. Ook
zijn in de concept-uitvoeringsverordening vereenvoudigde
berekeningsmethoden opgenomen waar verzekeraars, afhankelijk van hun situatie, wellicht voor in aanmerking komen.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat de
vereenvoudigingen van het Solvency II Basic-regime precies
gaan inhouden en welke besparing van administratieve lasten en nalevingskosten dit oplevert. Graag zouden deze leden een opsplitsing zien tussen de kosten voor richtlijnverzekeraars en de kosten voor Basic-verzekeraars.
De beantwoording van de vraag die betrekking heeft op de
inhoud van het Solvency II Basic-regime is hiervoor meegenomen in de paragraaf “Reikwijdte van de richtlijn en nationaal stelsel voor kleinere verzekeraars”.
De administratieve lasten voor richtlijnverzekeraars zijn opgenomen in paragraaf 8 van de memorie van toelichting op
het implementatiewetsvoorstel. Hieronder wordt specifiek ingegaan op de bepalingen van het Solvency II Basic-regime
die besparingen van administratieve lasten en nalevingskosten betekenen. Anders dan richtlijnverzekeraars, kunnen verzekeraars met een vergunning op grond van het Solvency II
Basic-regime op het terrein van governance de regels blijven
toepassen zoals deze voortvloeiden uit de richtlijn Solvency I.
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Zij hoeven derhalve geen proces in te richten om net als
richtlijnverzekeraars een
zogenoemde ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)
op te stellen. Verder wordt voor deze verzekeraars zoveel
mogelijk vastgehouden aan de eensporige verslaggeving
(slechts aangevuld met enkele extra cijfers over solvabiliteit,
zie ook de beantwoording in de paragraaf “Reikwijdte van de
richtlijn en nationaal stelsel voor kleinere verzekeraars” hiervoor). Verzekeraars met een Solvency II Basic-vergunning
zullen voor wat betreft de berekening van de benodigde solvabiliteit en technische voorzieningen aan dezelfde eisen
moeten gaan voldoen als richtlijnverzekeraars. Wel mogen zij
standaard de vereenvoudigde rekenmethode toepassen. Een
meer gedetailleerde beschouwing van de administratieve lasten en nalevingskosten die gemoeid zijn met het Solvency II
Basic-regime, zullen worden opgenomen in de toelichting op
het wijzigingsbesluit waarin het dit regime verder zal worden
uitgewerkt. Onze inschatting is dat de extra structurele administratieve lasten verhoudingsgewijs laag zullen zijn; wel zullen er separate eenmalige administratieve lasten zijn, omdat
veel verzekeraars naar verwachting wijziging zullen moeten
aanbrengen in hun bedrijfsvoering en hun automatiseringsen/of rapportagesystemen.
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Bijlage bij paragraaf 6 van het algemeen deel van de toelichting (kamerstuk 33.273, nr. 3)
Overzicht lidstaatopties uit richtlijn solvabiliteit II
was
is
tekst
Art 2, punt 3 1e-4e alinea van RL
Art. 6, lid 1, onderdeel b, onder iii)
Art. 1:6, lid 1, sub e, onder 3e.
73/239/EEG
Komt uit RL 78/474/EEG, art. 1 (mateArt. 13, definitie «grote risico’s» (punt
Art. 1:1 def grote risico’s.
rieel). Term «grote risico’s» bestond
27)
toen nog niet. Tweede RL Schade (RL
88/357/EG) is de term geïntroduceerd
in art. 5.
Art. 7 lid 2, 2e alinea onder a) van RL
Art. 15, lid 3, 1e alinea
Van deze optie is geen gebruik gee
73/239/EEG en art. 5 lid 2, 2 alinea,
maakt.
onder a) van RL 92/49/EEG
Art. 8, lid 1, onder a), laatste alinea van Art. 17, lid 2
Komt niet voor in NL.
RL 73/239/EEG en art. 5, lid 2, van RL
2005/68/EG
Art. 8, lid 3, 4e alinea van RL
Art. 21, lid 3
De Wft bevat geen beletsel om hiervan
73/239/EEG en art. 6, lid 3, 4e alinea
gebruik te maken.
van RL 92/49/EEG
Art. 8, lid 3, 1e alinea van RL
Art. 21, lid 4
Nederland maakt van deze optie deels
73/239/EEG en art. 6, lid 3, 1e alinea
gebruik. Zie bv art. 12, lid 1, onderdeel
van RL 92/49/EEG en art. 6, lid 5, 1e
e, Besluit markttoetreding financiële
alinea van Richtlijn 2002/83/EG en art.
ondernemingen Wft.
9, punt 1 van RL 2005/68/EG
Art. 12, lid 3- 6 van RL 92/49/EEG en
Art. 39, lid 6 (opzeggen door verzekeZie o.a. de art. 3:120, lid 7 en 3:124, lid
art. 14, lid 2-5 van RL 2002/83/EG
ringnemers bij portefeuilleoverdracht)
4.
Art. 51, lid 2, 3e alinea
Van deze optie wordt gebruik gemaakt
Art. 15, lid 1+2 van RL 92/49/EEG en
Art. 57, lid 1
Zie de artt. 3:95 en 3:103
art. 15, lid 1+2 van RL 2002/68/EG en
Art. 57, lid 2
Zie art. 3:103
art. 19, lid 1, van RL 2005/68/EG
Art. 15, lid 4 van RL 92/49/EEG en art. Art. 62
3:104, lid 2, Wft
15, lid 4 van RL 2002/68/EG en art. 23
van RL 2005/68/EG
Art. 18, leden 1-6, van RL 2002/83/EG
Art. 73, lid 2
Van deze optie is geen gebruik gemaakt
Art. 73, lid 3
Niet van toepassing.
Art. 133, lid 3
Van deze optie wordt geen gebruik
gemaakt.
Art. 51, lid 3+ 4, van RL 2002/83/EG
Art. 163, lid 3
Art. 3:72, lid 4
Art. 52, lid 1, van RL 2002/83/EG
Art. 169, lid 2
Niet van toepassing
Art. 169, lid 3, 2e alinea Art. 173
Art. 2:44
Niet van toepassing.
Art. 29 van RL 92/49/EEG
Art. 181, lid 1, 2e alinea
Art. 1:74
Art. 30, lid 2, van RL 92/49/EEG
Art. 181, lid 2
Van deze optie is geen gebruik gemaakt
Art. 43, lid 2+ 3 van RL 92/49/EEG
Art. 184, lid 2, 2e alinea
Van deze optie is geen gebruik gemaakt
Art. 35 van RL 2002/83/EG
Art. 186, lid 2
Deels geïmplementeerd. Zie art. 4:63
Art. 45, lid 2 van rl 92/49/EEG (deelArt. 189
Zie art. 4:70, lid 1, sub b
neming aan nationale garantieregelingen)
Art. 15 van RL 84/641/EEG
Art. 197, 1e alinea
Nederland heeft van deze optie geen
gebruik gemaakt.
Art. 2, lid 2, 3e gedachtestreep, van RL Art. 198, lid 2, sub c
Art. 4:64, sub c
87/344/EEG
Art. 3, lid 3, sub a-c van RL
Art. 200, lid 3, 2e alinea
Art. 4:65, lid 3.
87/344/EEG
Art. 5 van RL 87/344/EEG
Art. 202, lid 1
Van deze optie is geen gebruik gemaakt.
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was
Art. 54 van RL 92/49/EEG

is
Art. 206, lid 1
Art. 206, lid 2

Art. 55 van RL 92/49/EEG
Bijlage II van RL 98/78/EEG en art. 59,
lid 9 en bijlage II van RL 2005/68/EG
Bijlage II bij RL 98/49/EEG en art. 59,
lid 9 en bijlage II van RL 2005/68/EG
Art. 10 van RL 2001/17/EG

Art. 207
Art. 216, lid 1, 1e alinea

Art. 11 van rl. 2001/17/EG
Handhaving van de PensioenfondsenRL (IORP)
idem

Art. 277
Art. 303, lid 2

Art. 30, lid 2, onder b) van RL
73/239/EEG

Art. 305, lid 1

Art. 61 rl. 2005/68/EG
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Art. 225, 2e alinea
Art. 227, lid 1, 2e alinea
Art. 275, lid 2

Art. 303, lid 6, art. 17 quater
Art. 304, lid 1

Art. 307
Art. 308, lid 2

tekst
Artt. 11, 12 en 25 van de Zorgverzekeringswet
Art. 68, lid 1, Besluit prudentiële regels
Wft.
Niet van toepassing.
Art. 3:287, lid 1
Bij AMVB.
Bij AMvB
Art. 3:198, lid 1, Wft en 213m van de
Fw.
Art. 27 van de WAM
Is geïmplementeerd in de Pensioenwet.
Idem
Van deze optie wordt geen gebruik
gemaakt.
Art. 58 van het Besluit prudentiële regels Wft.
Behoeft geen implementatie
Niet van toepassing.
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Wet implementatie Omnibus II-richtlijn kamerstuk 34.100, nr. 3
Algemeen
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel dient in de eerste plaats ter implementatie
van de Omnibus II-richtlijn.528 Het wijzigt de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I die beide strekken tot wijzing van
de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Omnibus IIrichtlijn dient grotendeels op 31 maart 2015 te zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving. De bepalingen moeten –
evenals de bepalingen van de richtlijn solvabiliteit II – worden toegepast vanaf 1 januari 2016. De periode tussen de
inwerkingtredingsdatum van 31 maart 2015 en de datum
van 1 januari 2016 vanaf welke datum daadwerkelijk toepassing moet plaatsvinden, moet zowel de sector als de
toezichthouder in de gelegenheid stellen waar nodig de organisatie aan te passen aan het nieuwe solvabiliteit IIregime. De Omnibus II-richtlijn brengt de richtlijn solvabiliteit
II529 en de richtlijn prospectus530 in lijn met het Verdrag van
Lissabon, op een vergelijkbare wijze als waarop door de
Omnibus I-richtlijn wijzigingen zijn aangebracht in een aantal andere richtlijnen. Daarnaast wordt door de Omnibus IIrichtlijn overgangsrecht ingevoegd in de richtlijn solvabiliteit
II en wordt op een paar inhoudelijke punten een versoepeling doorgevoerd. Op hoofdlijnen worden de wijzigingen die
voortvloeien uit de Omnibus II-richtlijn hierna toegelicht in
paragraaf 3.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om
de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II aan te passen
aan de inmiddels door andere wetten reeds gewijzigde Wet
op het financieel toezicht. De inwerkingtreding van het merendeel van de artikelen van de Implementatiewet richtlijn
solvabiliteit II was aangehouden omdat de inwerkingtreding
van de richtlijn solvabiliteit II enkele malen is uitgesteld. Bovendien is die richtlijn gewijzigd door de Omnibus II-richtlijn.
Nu de onderhandelingen over de Omnibus II-richtlijn zijn afgerond en deze richtlijn inmiddels is gepubliceerd, kunnen
ook de artikelen uit de richtlijn solvabiliteit II in werking treden. Door het ontstane oponthoud op Europees niveau is
het inmiddels wel nodig de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II te actualiseren. Onder meer vervallen in de Imple528

529

530

Richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad
van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU
en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr.
1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de
bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L
153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn).
Richtlijn 2009/138/EG van het Europees parlement en de
Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en
uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB 2009, L 335).
Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad
van 4 november 2003betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEG 2003, L 345).
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mentatiewet richtlijn solvabiliteit II bepalingen over samenwerking tussen toezichthouders. Dit houdt verband met de
Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft waarin de samenwerkingsbepalingen tussen toezichthouders zijn opgenomen. Daarnaast zijn enkele, uitsluitend technische, verbeteringen en een aanpassing van verwijzingen in de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II aangebracht.
Wel is er een ingrijpende technische verbetering aangebracht die wordt toegelicht in paragraaf 5.
2. Opzet van het implementatiewetsvoorstel richtlijn omnibus II
Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Implementatiewet
richtlijn solvabiliteit II (artikel I) en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I (artikel II). In deze wijzigingen
zijn de implementatie van de richtlijn omnibus II alsook herstel van onvolkomenheden in de oorspronkelijke implementatie van de richtlijn solvabiliteit II vervat.
Hiermee is beoogd te komen tot een volledige implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn financiële
conglomeraten I, zoals die zijn komen te luiden na de aanpassingen door de Omnibus II-richtlijn, in de respectievelijke
implementatiewetten. Dit komt de inzichtelijkheid van de implementatie van beide richtlijnen ten goede.
Aangezien de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II al
enige tijd geleden tot stand is gekomen, zijn enkele wijzigingsopdrachten inmiddels achterhaald door later tot stand
gekomen wetten, zoals de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en de Implementatiewet richtlijn en
verordening kapitaalvereisten. Hierdoor zijn sommige aanpassingen van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
overbodig geworden of zijn de aanpassingen niet meer juist.
In artikel IV van dit wetsvoorstel is overgangsrecht opgenomen. Artikel V regelt de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.
3. Inhoud van de Omnibus II-richtlijn op hoofdlijnen
De Omnibus II-richtlijn bevat op hoofdlijnen de volgende
aanpassingen:
(a)de rol van EIOPA531 in het verzekeringstoezicht en de rol
van ESMA 532 in het toezicht op (de informatieverstrekking
over) effecten533 is nader vormgegeven;
(b)de richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn prospectus zijn
aangepast aan de besluitvormingsprocedure zoals deze
voortvloeit uit het Verdrag van Lissabon;534
(c)in de richtlijn solvabiliteit II zijn enkele overgangsbepa531
532
533

534

European Insurance and Occupational Pensions Authority.
European Securities and Markets Authority.
Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad
van 4 november 2003betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG, Pb L 345 (Prospectusrichtlijn).
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december
2007, Pb C306 van 17 december 2007.
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lingen opgenomen, ook met betrekking tot derde landen; en
(d)het raamwerk zoals dat voortvloeit uit de richtlijn solvabiliteit II is aangepast met als doel om extreme fluctuaties in de
technische voorzieningen te voorkomen en procyclisch investeringsgedrag van verzekeraars tegen te gaan.
Deze wijzigingen worden hierna op hoofdlijnen toegelicht.
(a) Nadere vormgeving rol EIOPA en ESMA
In de eerste plaats zijn in de Omnibus II-richtlijn wijzigingen
opgenomen die ervoor moeten zorgen dat EIOPA en ESMA
aan hun toezichtstaken handen en voeten kunnen geven. In
de verordeningen tot oprichting van EIOPA en ESMA535 is
opgenomen dat deze beide toezichthouders voorstellen
voor technische normen kunnen uitwerken voor de gebieden die specifiek in de wetgeving zijn vastgelegd. Deze
voorstellen voor technische normen moeten vervolgens aan
de Europese Commissie worden voorgelegd voor de vaststelling ervan. Dit laatste volgt uit het Verdrag van Lissabon,
waarin de besluitvormingsprocedure voor nieuwe wetgeving
op Europees niveau is gedemocratiseerd. In de Europese
besluitvormingsprocedures rond wetgeving voorafgaande
aan de totstandkoming van het Verdrag van Lissabon had
de Raad van Ministers in bepaalde besluitvormingsprocedures de bevoegdheid tot het indienen van wijzigingsvoorstellen, terwijl het Europees parlement alleen de bevoegdheid
had om wel of niet in te stemmen. Door het Verdrag van
Lissabon is de rol van de Raad van Ministers en de rol van
het Europees parlement gelijkwaardig geworden. Voor een
uitgebreide toelichting op de oprichting van de Europese
toezichthouders, het Europese toezichtsraamwerk en de
wijze waarop dit in Nederland geïmplementeerd is, wordt
verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Wet implementatie Omnibus I-richtlijn.536 In de
Omnibus I-richtlijn is een aantal richtlijnen al aangepast aan
de oprichting van de Europese toezichthouders, waarbij bij
de inrichting van de besluitvormingsprocedure rond nieuwe
Europese wetgeving rekening is gehouden met de wijzigingen zoals deze zijn aangebracht door het Verdrag van Lissabon. De richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn prospectus
waren in de Omnibus I-richtlijn nog niet meegenomen. Deze
richtlijnen worden nu alsnog gewijzigd door de Omnibus IIrichtlijn.
De technische normen die EIOPA en ESMA kunnen vaststellen, kunnen afhankelijk van het onderwerp bestaan uit
technische reguleringsnormen en uit technische uitvoeringsnormen. Technische reguleringsnormen hebben tot
doel om door Europees parlement en Raad goedgekeurde
regelgeving verder te ontwikkelen, te specificeren en (op
535

536

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees parlement
en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van
de Commissie (PbEU 2010, L 331) en Verordening (EU) nr.
1095/2010 van het Europees parlement en de Raad van 24
november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking
van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010, L
331).
Kamerstuk 33.021, nr. 3, p. 2 en verder.
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niet-essentiële onderdelen) aan te vullen. Technische uitvoeringsnormen hebben tot doel meer uniformiteit te brengen in de toepassing van regelgeving.
Naast de mogelijkheid om technische normen vast te stellen, krijgt EIOPA ook de bevoegdheid om waar nodig nationale toezichthouders bij te staan in situaties waarin samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluitvorming door de
nationale toezichthouders van meer dan één lidstaat is vereist. Het gaat daarbij met name over het toezicht op lidstaatoverschrijdende verzekeringsgroepen. Daarbij past ook
de bevoegdheid voor EIOPA om waar nodig meningsverschillen tussen toezichthouders in der minne te schikken.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De leden van de fracties van de VVD en de PvdA vragen
wat de technische normen zijn die de European Insurance
and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) kunnen
vaststellen, die, afhankelijk van het onderwerp, bestaan uit
technische reguleringsnormen en uit technische uitvoeringsnormen.
Gedelegeerde handelingen hebben tot doel om bepaalde
technische details uit door het Europees parlement en de
Raad goedgekeurde regelgeving verder te ontwikkelen, te
specificeren of aan te vullen. De wetgever geeft de Europese Commissie hiermee de bevoegdheid om wijzigingen vast
te stellen voor niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. De technische uitvoeringsnormen hebben
tot doel meer uniformiteit te brengen in de toepassing van
regelgeving. EIOPA stelt de concept- technische uitvoeringsnormen op, welke worden vastgesteld door de Europese Commissie.
Een voorbeeld van een onderdeel van de gedelegeerde
handeling onder de richtlijn solvabiliteit II is de gedetailleerde beschrijving van de berekening van het solvabiliteitskapitaalsvereiste en het minimale solvabiliteitsvereiste. Een
voorbeeld van een technische uitvoeringsnorm is de gedetailleerde beschrijving van de rapportageverplichtingen van
verzekeraars ten behoeve van de toezichthouder.
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe wordt voorkomen dat EIOPA en ESMA zelf een soort regelgevers
gaan worden, welke ruimte EIOPA en ESMA krijgen c.q.
hebben en wat precies wordt bedoeld met het verder ontwikkelen, specificeren en (op niet-essentiële onderdelen)
aanvullen. Ook willen zij weten wat niet-essentiële onderdelen zijn. De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de reikwijdte tot het vaststellen van deze technische
normen beperkt is, waarom de voorstellen van de toezichthouders vervolgens worden vastgesteld door de Europese
Commissie en waarom voor deze structuur van regelgeving
is gekozen. Ook vragen zij of de Europese Commissie ook
mogelijkheden heeft om initiatief te nemen bij het uitwerken
van bestaande regelgeving.
EIOPA en ESMA worden zeker geen nieuwe regelgevers.
Zij mogen weliswaar voorstellen doen voor technische uitvoeringsnormen, maar zijn begrensd door de ruimte die in
de betrokken richtlijn en de gedelegeerde handelingen
wordt gegeven. Bovendien moet de Europese Commissie
de concept technische uitvoeringsnormen uiteindelijk vaststellen Hierdoor is er een controlemoment ingebouwd. De
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Europese Commissie kan alleen gedelegeerde handelingen
en technische uitvoeringsnormen vaststellen voor zover de
Raad, het Europees parlement en de Europese Commissie
in gezamenlijkheid via de triloog hebben besloten om in een
richtlijn haar die bevoegdheid toe te kennen. De Raad en
het Europees parlement hebben via een stilzwijgende procedure de mogelijkheid om binnen een maand na vaststelling van een uitvoeringsnorm door de Europese Commissie
met een gekwalificeerde meerderheid een technische uitvoeringsnorm af te wijzen. Deze procedure kan eventueel
worden verlengd met een maand.
Voor een antwoord op de vraag wat niet-essentiële onderdelen zijn wordt verwezen naar het antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van de PvdA
(zie hierna het antwoord op de laatste vraag onder 2(b)
Aanpassing besluitvormingsprocedures solvabiliteit-richtlijn).
De leden van de fractie van de VVD vragen wat de bevoegdheid van EIOPA om meningsverschillen tussen toezichthouders in der minne te schikken precies inhoudt en
wat er gebeurt als een toezichthouder het daarmee uiteindelijk niet eens is c.q. wat gebeurt er als men er met elkaar
niet uit komt.
De bevoegdheid van EIOPA om op te treden in geval van
meningsverschillen tussen toezichthouders is geregeld in de
oprichtingsverordeningen van de Europese toezichthouders
(European Supervisory Authorities, ESA’s) 537 en deze bevoegdheid geldt dus ook voor ESMA en EBA. Op grond van
deze bevoegdheid kunnen ESA’s bindend optreden bij conflicten tussen nationale toezichthouders uit verschillende lidstaten. Bij een eventueel conflict zal er eerst gekozen worden voor bemiddeling, maar als dit traject niet slaagt, kan de
ESA een beslissend oordeel vellen. In de Omnibus II richtlijn
is in detail omschreven in welke gevallen EIOPA deze bevoegdheid kan gebruiken. Het gaat hierbij specifiek over het
groepstoezicht op Europese groepen; wanneer de betrokken toezichthouders er gezamenlijk niet uitkomen, kan EIOPA in bepaalde gevallen via bovengenoemd proces meningsverschillen tussen toezichthouders oplossen.
De leden van de fractie van het CDA merken op dat de regering benoemt dat de Omnibus II-richtlijn «handen en voeten» geeft aan de toezichtstaken van EIOPA en ESMA. Zij
vragen of de regering kan aangeven wat deze organisaties
voor deze implementatie voor middelen hadden bij het uitvoeren van hun taken en hoe het toezicht op deze toezichthouders is geregeld.
Met «handen en voeten» wordt bedoeld dat de richtlijn solvabiliteit II en de prospectusrichtlijn geen specifieke taken
toekenden aan EIOPA en ESMA vanwege het feit dat deze
ESA’s bij de totstandkoming van deze richtlijnen nog niet
bestonden. Via de Omnibus II richtlijn wordt daar nu wel in
voorzien. Zie bijvoorbeeld artikel 35 van de richtlijn solvabiliteit II alwaar aan EIOPA de bevoegdheid wordt toegekend
om modellen voor de indiening van te verstrekken informatie
aan de toezichthouders mag opstellen.
De ESA’s zijn Europese agentschappen onder de Europese
Commissie en leggen verantwoording af aan de Raad, het
537

Pb L 331, p.1, 15-12-2010.
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Europees parlement en de Europese Commissie. Voorts is
de rol van de ESA’s met betrekking tot het daadwerkelijk
toezicht beperkt, omdat dat in beginsel wordt uitgevoerd
door de nationale toezichthouders. Wel kunnen EIOPA en
ESMA ondermeer bindend optreden bij conflicten tussen nationale toezichthouders.
De leden van de fractie van de PVV merken op dat EIOPA
de bevoegdheid krijgt om nationale toezichthouders bij te
staan in situaties waarin samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluitvorming door de nationale toezichthouders van meer dan één lidstaat is vereist. De regering
noemt daarbij het voorbeeld van lidstaat overschrijdende
verzekeringsgroepen. De leden van de fractie van de PVV
vragen hoe dit precies zal worden vormgegeven en vragen
tevens om een overzicht van alle gevallen waarin EIOPA
deze bevoegdheid kan uitoefenen.
In artikel 19, tweede tot en met vierde lid, van de verordening (EU) nr. 1094/2010538 is uiteengezet hoe dit proces verloopt. Allereerst zal EIOPA overeenstemming tussen de betrokken toezichthouders trachten te bereiken en daarvoor
een termijn stellen. Indien dat onverhoopt geen resultaat
heeft, zal EIOPA een besluit nemen dat de betrokken toezichthouders verplicht op een bepaalde wijze te handelen.
Indien die toezichthouders niet op de voorgeschreven wijze
handelen en daardoor niet weten te bereiken dat een verzekeraar voldoet aan gestelde eisen, dan kan EIOPA een besluit nemen waardoor de betrokken verzekeraar wordt verplicht maatregelen te nemen om weer aan zijn verplichtingen te voldoen. […]
In de volgende artikelen van de richtlijn solvabiliteit II wordt
EIOPA de bevoegdheid gegeven om nationale toezichthouders bij te staan.
Artikel 33
Artikel 38, lid 2
Artikel 155, lid 3
Artikel 158, lid 2
Artikel 227, lid 2
Artikel 231, lid 3
Artikel 237, lid 3
Artikel 238, lid 5
Artikel 239, lid 4
Artikel 247, lid 4
Artikel 248, leden 2 en 4
Artikel 249, lid 1bis
Artikel 255, lid 2
Artikel 260, lid 1
Kamerstuk 34.100, nr. 3
(b) Besluitvormingsprocedure Verdrag van Lissabon
In de tweede plaats amendeert de Omnibus II-richtlijn de
richtlijn solvabiliteit II op het punt van de te hanteren besluitvormingsprocedures bij wetgeving. Op gebieden waarop de
Europese Commissie volgens de richtlijn solvabiliteit II be538

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees parlement
en de Raad van de Europese Unie van 24 november 2010 tot
oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenfondsen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking
van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (Pb EU L 331).
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voegd was om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, is aan
de Europese Commissie de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen of technische reguleringsnormen
vast te stellen. Dit voor zover het om nietwetgevingshandelingen gaat en de uitvoeringsmaatregelen
van algemene strekking zijn ter aanvulling of wijziging van
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de richtlijn.
Gedelegeerde handelingen worden door de Europese
Commissie met name vastgesteld om nadere invulling te
geven aan vereisten inzake governance, waardering, rapportage aan de toezichthoudende autoriteit en publicatie, de
vaststelling en indeling van het eigen vermogen, de standaardformule voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen wat betreft kapitaalopslagen) en de keuze
van methoden en aannames voor de berekening van technische voorzieningen.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre de
technische reguleringsnormen verschillen van eerder genoemde technische normen waarvoor de toezichthouders
voorstellen kunnen doen.
Technische reguleringsnormen, overeenkomstig artikel 290
VWEU die in de vorm van gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, dienen ertoe de voorwaarden voor een
consistente harmonisatie van de regels die in de door het
Europees parlement en de Raad goedgekeurde wetgevingshandelingen zijn vervat, verder te ontwikkelen, te specificeren en te bepalen door het aanvullen of wijzigen van
bepaalde niet-essentiële onderdelen ervan. Tegelijkertijd
dienen technische (uitvoerings)normen (waarvoor EIOPA
voorstellen doet), die, overeenkomstig artikel 291 VWEU in
de vorm van wetgevingshandelingen worden vastgesteld,
de voorwaarden te bepalen voor de eenvormige toepassing
van wettelijk bindende handelingen van de Unie.
De Europese Commissie krijgt de mogelijkheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen om onder meer nadere
invulling te geven aan vereisten inzake governance, waardering rapportage aan de toezichthoudende autoriteit en
publicatie, de vaststelling en indeling van het eigen vermogen, de standaardformule voor de berekening van het
solvabiliteitskapitaalsvereiste (met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende wijzigingen wat betreft kapitaalopslagen) en
de keuze van methoden en aannames voor de berekening
van technische voorzieningen. Dat is veelomvattend, vinden
zowel de leden van de fractie van de VVD als de leden van
de fractie van de PvdA. De leden van de fractie van de
PvdA merken op dat dit een zeer brede omschrijving van
wat slechts gedetailleerde lagere normeringen zouden moeten zijn. De leden van de fractie van de VVD vragen waarom ervoor is gekozen al deze zaken over te laten aan de
Europese Commissie en niet in de richtlijn vast te leggen.
De hoofdlijnen van genoemde onderwerpen zijn vastgelegd
in de richtlijn solvabiliteit II en de Omnibus II-richtlijn. Gedelegeerde handelingen kunnen vervolgens bepaalde technische details specificeren of specifieke onderdelen van een
wetgevingshandeling op een later moment wijzigen. De
wetgever kan zich zo concentreren op het beleid en de
doelstellingen van de wetgeving. Zoals reeds aangegeven
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kunnen de Raad en het Europees parlement, indien nodig,
een gedelegeerde handeling via een stilzwijgende procedure tegenhouden.
De leden van de fractie van de VVD vragen wat de grenzen
of uitgangspunten of criteria zijn die de Europese Commissie in acht moet nemen bij gedelegeerde handelingen en
welke mogelijkheden er zijn om nog in te grijpen als de gedelegeerde handelingen te ver gaan volgens Nederland.
Ook vragen zij of de regering de Tweede Kamer kan informeren over deze gedelegeerde handelingen die in januari
waarschijnlijk door het Europees parlement en de Raad zullen worden aangenomen.
Deze delegatie valt binnen strikte grenzen en de wetgever
stelt de voorwaarden vast waaronder deze delegatie uitgeoefend dient te worden. In dit specifieke geval zijn de voorwaarden vastgelegd in de richtlijn solvabiliteit II.
Indien de gedelegeerde handelingen te ver gaan, kunnen
ingevolge artikel 301 bis, derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II het Europees parlement of de Raad de bevoegdheidsdelegatie intrekken. Bovendien kunnen de Raad en het Europees parlement, indien nodig, een gedelegeerde handeling via een stilzwijgende procedure tegenhouden.
De verordening (gedelegeerde handeling onder de richtlijn
solvabiliteit II) is inmiddels gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 17 januari 2015 (PbEU L
12).
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe het Ministerie van Financiën en DNB monitoren hoe de Wet in de praktijk werkt. Ook vragen zij of er sprake is van een jaarlijkse
rapportage en hoe de regering kijkt naar de aangekondigde
evaluatie van de Solvency II richtlijn in 2018.
De praktijk zal moeten leren waar eventuele problemen zich
voordoen. Daarvoor bestaat geen aparte monitoring, noch
een jaarlijkse rapportage. De aangekondigde evaluatie van
de gedelegeerde handelingen en technische uitvoeringsnormen in 2018 is zeer nuttig, omdat daardoor eventuele
gebreken aan het licht kunnen komen en vervolgens geadresseerd kunnen worden. Naar verwachting zal de Commissie, zoals gebruikelijk bij dergelijke evaluaties, alle stakeholders uitnodigen ten behoeve van deze evaluatie hun
bevindingen kenbaar te maken.
De leden van de fractie van de PvdA vragen of de regering
van mening is dat het hier wijzigingen of aanvullingen betreft
op niet-essentiële onderdelen van de richtlijn en zo ja, wat
dan essentiële onderdelen van de richtlijn zijn waarop de
Europese Commissie geen wijzigingen of aanvullingen kan
aanbrengen. Ook vragen zijn of eerder genoemde voorbeelden niet zeer belangrijke onderdelen van het dagelijks
toezicht op verzekeraars bevatten.
De regering is van mening dat de essentiële onderdelen van
het solvabiliteit II framework inderdaad in de richtlijn zijn beland en dat via de gedelegeerde handelingen en technische
uitvoeringsnormen de niet-essentiële onderdelen zijn geadresseerd. In het hiervoor gegeven voorbeeld van de technische voorzieningen is in de richtlijn de essentiële keuze
gemaakt voor marktwaardewaardering. De gedetailleerde
uitwerking van marktwaardewaardering is opgenomen in de
gedelegeerde handeling. De versoepelingen die zijn door-
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gevoerd in de te gebruiken disconteringsvoeten zijn via de
Omnibus II-richtlijn opgenomen
in de richtlijn solvabiliteit II, en de uitwerking daarvan in de
gedelegeerde handelingen en technische uitvoeringsnormen.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
(c) Aanvulling overgangsrecht richtlijn solvabiliteit II
In de derde plaats zijn enkele overgangsmaatregelen toegevoegd om verzekeraars soepeler te kunnen laten instromen in het regime dat voortvloeit uit de richtlijn solvabiliteit
II. Het betreft de volgende overgangsmaatregelen:
Derde landen hebben mogelijk meer tijd nodig om hun toezichtsregelingen aan te passen om door de Europese
Commissie aangewezen te kunnen worden als land waarin
een gelijkwaardig regime van toepassing is. Om derde landen hiervoor meer tijd te gunnen, bepaalt de richtlijn dat de
Europese Commissie voorwaarden specificeert, waarbij de
regelingen van derde landen tijdelijk als gelijkwaardige regeling worden erkend.
Daarnaast worden enkele overgangsmaatregelen ingevoegd in de richtlijn solvabiliteit II die moeten zorgen voor
een meer geleidelijke overgang naar het toezichtsregime
dat uit die richtlijn voortvloeit. Zo zijn in het solvabiliteit IIregime de criteria voor hybride kapitaalinstrumenten die
meegeteld mogen worden bij de berekeningen van de solvabiliteit, aangescherpt. In de Omnibus II-richtlijn is opgenomen dat verzekeraars van wie de hybride kapitaalinstrumenten (nog) niet aan die eisen voldoen onder voorwaarden
nog tien jaar deze hybride kapitaalinstrumenten mogen gebruiken voor de berekening van de solvabiliteit. Zonder deze
overgangsmaatregel zouden alle verzekeraars vlak voor de
inwerkingtreding van de richtlijn solvabiliteit II nieuw hybride
kapitaal moeten gaan aantrekken. Verder is het onder restricties toegestaan om bij de inwerkingtreding van de richtlijn solvabiliteit II nog niet meteen te voldoen aan het solvabiliteitskapitaalvereiste.
Voornoemde overgangsmaatregelen zijn gericht op het
voorkomen van marktverstoring, het beperken van nadelige
gevolgen voor bestaande producten en de beschikbaarheid
van verzekeringsproducten. De overgangsmaatregelen zijn
er op gericht om verzekeraars aan te moedigen zo snel mogelijk te voldoen aan de vereisten van het raamwerk zoals
dat wordt neergezet door de richtlijn solvabiliteit II.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De overgangsmaatregelen zijn mede genomen om nadelige
gevolgen voor bestaande producten te beperken. De leden
van de fractie van de SP vragen of de regering kan aangeven welke nadelige gevolgen hier worden bedoeld. Ook de
leden van de fracties van het CDA en van de PVV vragen
hiernaar. De leden van de fractie van het CDA vragen of de
regering enkele voorbeelden kan geven van mogelijke negatieve gevolgen voor bestaande verzekeringsproducten.
Deze leden vragen of de regering hierbij met name op de
mogelijke gevolgen voor consumenten wil in gaan.
Op grond van de Kwantitatieve impactstudie 5 (QIS5) in
2010 is vastgesteld dat het toenmalige solvabiliteit II raamwerk een te zwaar kapitaalbeslag op verzekeringen met een
langlopende verplichting legde en onnodige volatiliteit in de
solvabiliteit II balans veroorzaakte. Dit heeft te maken met
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de lange looptijd van deze verzekeringen waardoor deze
gevoelig zijn voor schommelingen in de rentecurve en
schommelingen van de spreads op de rentecurve.
De overgangsmaatregelen die zijn opgenomen in de Omnibus II-richtlijn zien vooral op levensverzekeringsproducten
waarbij door de verzekeraar een langlopende verplichting is
aangegaan, bijvoorbeeld een lijfrenteproduct of andere pensioenproducten. In de Omnibus II-richtlijn is een aantal aanpassingen gemaakt ten aanzien van het conceptsolvabiliteit
II raamwerk. De nadelige gevolgen gaan dus vooral over
een onevenredig zwaar kapitaalbeslag voor producten met
langlopende verplichtingen en onnodige volatiliteit in de solvabiliteit II balans. Verzekeraars zijn lange termijnbeleggers
om aan hun langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.
Het is daarom zinvol om korte termijn volatiliteit in dit verband te dempen. Hiermee is mede beoogd om de pensioenverzekeringen niet onnodig duur te maken voor de consument. Uiteindelijk zal in de toepassing van het solvabiliteit
II raamwerk vanaf 2016 moeten blijken of dit ook gelukt is.
Er is gekozen voor een evaluatiemoment voor eind 2018
voor de detailregels zoals die opgenomen zijn in de gedelegeerde handelingen.
Een van de overgangsmaatregelen is dat verzekeraars van
wie de hybride kapitaalinstrumenten (nog) niet aan de eisen
voldoen onder voorwaarden nog tien jaar deze hybride kapitaalinstrumenten mogen gebruiken voor de berekening van
de solvabiliteit. De leden van de fractie van de SP vragen
over welke hybride kapitaalsinstrumenten het gaat en of kan
worden aangegeven hoeveel verzekeraars nog niet aan de
eisen voldoen. Voorts vragen zij welke voorwaarden worden
bedoeld en waarom de termijn van tien jaar is gekozen.
In de overgangsmaatregel zijn de drie voorwaarden te vinden waaraan een hybride kapitaalinstrument moet voldoen,
wil een verzekeraar het instrument via de overgangsmaatregel tot het Tier 1 vermogen (d.w.z. het eigen vermogen
met de meest hoogwaardige kwaliteit) mogen toerekenen.
Ten eerste moet het instrument eerder zijn uitgegeven dan
de inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling die inmiddels op 18 januari in werking is getreden. Ten tweede
moet het instrument voldoen aan de criteria die thans onder
de Wft van toepassing zijn. En ten derde moet het om instrumenten gaan die anders niet in Tier 1 of Tier 2 kapitaal
ingedeeld hadden kunnen worden.
Op dit moment kan nog geen antwoord gegeven worden op
de vraag welke thans in gebruik zijnde hybride kapitaalinstrumenten onder de overgangsregeling zullen vallen en
dus hoeveel verzekeraars aan de betreffende eisen voldoen.
Er is gekozen voor een overgangstermijn van tien jaar, zodat verzekeraars ruim de tijd krijgen om nieuwe hybride kapitaalinstrumenten uit te geven die aan de solvabiliteit II eisen voldoen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de financiële markten de vraag naar nieuwe hybride kapitaalinstrumenten niet kan absorberen.
Kapitaalinstrumenten die onder de overgangsmaatregelen
vallen, mogen overigens niet ongelimiteerd gebruikt worden
ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Deze kapitaalinstrumenten mogen maximaal 20% van het totale Tier 1
kapitaal uitmaken (artikel 82 van de S II-Verordening).
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De leden van de fractie van de SP vragen waarom het onder restricties is toegestaan om bij de inwerkingtreding van
de richtlijn solvabiliteit II nog niet meteen te voldoen aan het
solvabiliteitskapitaalvereiste en welke restricties hier worden
bedoeld en wanneer de verzekeraars wel aan de kapitaalvereisten moeten voldoen.
De bedoelde overgangsmaatregel draagt bij aan een soepele overgang bij het in werking treden van de richtlijn solvabiliteit II op 1 januari 2016. Indien een verzekeraar bij de invoering op 1 januari 2016 niet voldoet aan het solvabiliteitkapitaalvereiste, maar wel op 31 december 2015 voldeed
aan de vereiste solvabiliteit volgens het huidige kader (solvabiliteit I), heeft deze verzekeraar twee jaar, in plaats van
een half jaar, de tijd om te voldoen aan het solvabiliteitkapitaalvereiste. Deze overgangsmaatregel is opgenomen in de
richtlijn om verzekeraars die oorspronkelijk gewoon voldeden aan alle solvabiliteit I normen voldoende tijd te geven
om over te gaan naar solvabiliteit II.
Met de implementatie van deze richtlijn wordt ingevoerd dat
de periode voor herstel van niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt verlengd ingeval sprake is van
ongunstige marktomstandigheden, zo lezen de leden van de
fractie van het CDA. Deze leden vragen de regering of kapitaalvereisten toch juist zijn bedoeld als buffer bij ongunstige
marktomstandigheden en dat het verlengen van nietnaleving van de eisen juist tot gevolg heeft dat een verzekeraar insolvabel wordt met alle nadelige gevolgen van dien.
Het is juist dat het kapitaalvereiste bedoeld is om bepaalde,
tevoren gedefinieerde schokken, op te vangen. Als niet aan
het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt voldaan, voorziet de
richtlijn solvabiliteit II er in dat de verzekeraar maatregelen
moet treffen om binnen een half jaar weer aan het kapitaalvereiste te voldoen. In uitzonderlijke ongunstige omstandigheden (zoals de crisis van 2008), die mogelijk meerdere
verzekeraars in problemen brengen, kan het zijn dat de betrokken verzekeraar(s) de bedoelde maatregelen om het
solvabiliteitskapitaalvereiste te herstellen, gegeven de
marktomstandigheden, alleen tegen grote verliezen kan treffen. Ook kan het zijn dat in dergelijke omstandigheden de te
nemen maatregelen de situatie verder verslechteren. Daarom staat de richtlijn toe dat in dergelijke omstandigheden de
periode waarbinnen het solvabiliteitskapitaalvereiste moet
worden hersteld kan worden verlengd. De toezichthouder
kan deze bevoegdheid echter alleen dan toepassen als EIOPA heeft verklaard dat dergelijke uitzonderlijke ongunstige
omstandigheden zich voordoen. Met betrekking tot de toepassing van deze bevoegdheid brengt EIOPA nog nadere
richtsnoeren uit. Deze richtsnoeren staan nog tot 2 maart
2015 ter consultatie uit.
Voor het minimumsolvabiliteitsvereiste is geen mogelijkheid
gecreëerd om de hersteltermijnen te verlengen. Dit betekent
dat de zwaardere interventiemaatregelen, zoals het intrekken van de vergunning, wel van toepassing blijven. Ook de
bepaling dat het hybride kapitaal dient te worden omgezet in
eigen vermogen, of volledig dient te worden afgeschreven
wanneer het sovabiliteitskapitaalsvereiste langer dan 6
maanden doorbroken is, blijft van kracht.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
(d) Verminderen procycliciteit toezichtsraamwerk richtlijn
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solvabiliteit II
Tot slot brengt de Omnibus II-richtlijn wijzigingen aan in de
richtlijn solvabiliteit II die tot doel hebben om het toezichtsraamwerk minder procyclisch te maken. Het betreft hier allereerst de invoering van de matchingopslag en de volatiliteitsaanpassing. De matchingopslag kan worden toegepast
wanneer de kasstromen van de verzekeringsverplichtingen
precies worden afgestemd op kasstromen van de bijbehorende activa. Deze activa mogen in dat geval in beginsel
niet worden verkocht.
Het voordeel van matching is dat bij de bepaling van het eigen vermogen geen rekening hoeft te worden gehouden
met de extreme marktschommelingen in de waarde van die
activa en passiva. Dit moet kunstmatige volatiliteit van de
activa en het eigen vermogen tegengaan en een stimulans
zijn voor goed risicobeheer. Verzekeraars en herverzekeraars zijn overigens verplicht om vooraf toestemming te verkrijgen van DNB voor het toepassen van de matchingopslag. Ook moeten zij het effect ervan op hun financiële positie openbaar maken. Daarnaast mogen verzekeraars en
herverzekeraars gebruik maken van een volatiliteitsaanpassing. Dit houdt een aanpassing in van de risicovrije rentetermijnstructuur. Bij de berekening van de technische voorzieningen mag de verzekeraar rekenen met de opgehoogde
risicovrije rentetermijnstructuur.
De volatiliteitsaanpassing heeft eveneens als doel om
kunstmatige volatiliteit in het eigen vermogen tegen te gaan
en moet procyclisch investeringsgedrag voorkomen. Ook
het effect van het gebruik van de volatiliteitsaanpassing op
de financiële positie van de verzekeraar moet openbaar
gemaakt worden om zo voldoende transparantie te waarborgen.
Daarnaast wordt ingevoerd dat de periode voor herstel van
niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt verlengd ingeval sprake is van ongunstige marktomstandigheden. Naast een scherpe daling op de financiële markten
kunnen deze omstandigheden na implementatie van de
Omnibus II-richtlijn ook bestaan uit een omgeving met een
aanhoudende lage rentevoet of een ramp met grote gevolgen. Belangrijk is dat het aan EIOPA is om te verklaren dat
er sprake is van een ongunstige omstandigheid.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De leden van de fractie van de VVD willen weten of er naast
versoepelingen ten aanzien van de «matchingopslag» en de
«volatiliteitsaanpassingen» ook andere versoepelingen worden doorgevoerd.
Het door de Omnibus II-richtlijn voorziene overgangsrecht
houdt op tal van terreinen versoepelingen in. Deze versoepelingen zijn tijdelijk van aard en hebben betrekking op specifieke situaties, die zijn beschreven in de artikelen 308 ter
tot en met 308 sexies van de richtlijn solvabiliteit II, zoals ingevoerd door de Omnibus II-richtlijn. Artikel 308 ter, eerste
tot en met derde lid, van de richtlijn solvabiliteit II bepaalt
bijvoorbeeld dat een verzekeraar die zijn werkzaamheden
voor 1 januari 2019 zal hebben gestaakt of onderworpen is
aan saneringseisen, onder voorwaarden niet behoeft te voldoen aan de nieuwe solvabiliteitseisen. Artikel 308 ter, negende en tiende lid, bepaalt dat bepaalde vermogensbestanddelen die onder de huidige Wft gekwalificeerd worden
als aanwezige solvabiliteit gedurende een overgangstermijn
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van ten hoogste tien jaar het Tier 1- onderscheidenlijk Tier
2-vermogen mogen worden gerekend, hoewel zij niet voldoen aan de eisen van de richtlijn solvabiliteit II.
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom verzekeraars en herverzekeraars voor het toepassen de matchingopslag verplicht vooraf toestemming van DNB moeten
verkrijgen. Tevens vragen zij hoe DNB toetst of en wanneer
men toestemming krijgt. Het Verbond van Verzekeraars
maakt zich zorgen over het feit dat de aanpassingsmechanismen die onder Omnibus II richtlijn zijn geïntroduceerd,
zoals de matchingopslag, in de toepassing aan te veel beperkingen onderhevig zullen zijn, waardoor het beoogde effect niet wordt bewerkstelligd. Deze leden vragen hoe de
regering daar naar kijkt en wat zijn inzet en invloed daarop
is.
De matchingopslag is een aanpassing van de risicovrije rentetermijnstructuur en leidt ertoe dat een deel van de verzekeringsverplichtingen gewaardeerd wordt tegen een rente
die afgestemd is op de aanwezige beleggingen van een
verzekeraar. De toepassing van de matchingopslag zorgt er
dus voor dat veranderingen van de spreads op activa niet
van invloed zijn op het eigen vermogen van verzekeraars.
De toepassing van de matchingopslag is wettelijk onderworpen aan goedkeuring door de nationale toezichthouder.
Reden hiervoor is dat de matchingopslag enkel effectief kan
zijn als zowel de verplichtingen als de activa aan bepaalde
eisen voldoen. Deze eisen zijn ook wettelijk vastgelegd op
basis van de richtlijn solvabiliteit II, artikel 77 ter en onderliggende regelgeving. Zo moeten verzekeraars de activa tot
het einde van de looptijd aanhouden en dienen zij de verplichtingen waarop de matchingopslag wordt toegepast en
de daartegenover staande activa afzonderlijk te identificeren, te organiseren en te beheren. Daarnaast mag de matchingopslag alleen toegepast worden op verplichtingen met
voorspelbare kasstromen die gematched zijn met vastrentende activa die een vergelijkbaar kasstroompatroon hebben.
Verzekeraars die gebruik wensen te maken van de matchingopslag moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij
DNB. Daarbij dienen verzekeraars aan te tonen dat zij de
activa tot het einde van de looptijd kunnen aanhouden en
dat voldaan is aan alle wettelijk gestelde eisen.
DNB beoordeelt iedere aanvraag afzonderlijk en doet dat
binnen de wettelijk bepaalde beoordelingstermijn van zes
maanden. DNB zal hierbij geen additionele eisen stellen ten
aanzien van de toepassing van de matchingopslag, dat wil
zeggen geen eisen toepassen die verder reiken dan de wettelijke eisen. Daarnaast zal DNB beoordelen of de wijze
waarop de verzekeraar invulling geeft aan de in dit verband
geldende open normen binnen het wettelijk kader past. De
regering heeft er vertrouwen in dat gegeven de rol van EIOPA om er voor te zorgen dat het solvabiliteit II framework
over de gehele unie goed wordt toegepast, er ook op dit terrein een level playing field ontstaat tussen de verschillende
verzekeraars in de Unie.
De leden van de fractie van de SP vragen of de regering de
werking van de matchingsopslag aan de hand van een
voorbeeld kan illustreren.
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De werking van de matchingopslag kan aan de hand van
het volgende voorbeeld geïllustreerd worden.
Een verzekeraar heeft twee identieke portefeuilles van verzekeringsverplichtingen; beiden vergen een kasstroom van
€ 100 per jaar en beiden hebben een looptijd van vijf jaar.
Het enige verschil tussen de twee portefeuilles is de matchingopslag:
• Verplichtingen uit «portefeuille overig» zijn verplichtingen waarop de matchingopslag niet van toepassing is;
in dit voorbeeld geldt dat de rentevoet die gebruikt wordt
om deze portefeuille te waarderen 2% is.
• Verplichtingen uit «portefeuille MA» zijn verplichtingen
waarop de matchingopslag wel van toepassing is. Voor
deze portefeuille geldt een matchingopslag van 1%,
waardoor de rentevoet voor waardering van deze portefeuille 3% is.
De waarde van de verplichtingen van beide portefeuilles
wordt vervolgens als volgt berekend: Door het toepassen
van de matchingopslag is dezelfde kasstroom van verplichtingen in dit voorbeeld € 13 minder waard, hetgeen resulteert in een hogere solvabiliteitspositie (ceteris paribus).
Het gebruik van de matchingopslag heeft tot slot ook een effect op het solvabiliteitskapitaalsvereiste. Er mag namelijk
geen rekening worden gehouden worden met de diversificatie-effecten tussen de risico’s die gekoppeld zijn aan de beleggingsportefeuille en de verzekeringsportefeuille waarbij
de matchingopslag is toegepast en de beleggingsportefeuille en de verzekeringsportefeuille waarbij de matchingopslag
niet is toegepast. Daardoor zal het solvabiliteitskapitaalsvereiste hoger uitvallen bij het gebruik van de matchingopslag voor een deel van de portefeuille.
De leden van de fractie van de SP vragen of duidelijk kan
worden aangegeven wat er precies in de matchingsopslag
zit, aangezien de Europese toezichthouder EIOPA momenteel de opslag aan het herzien is.
De matchingopslag wordt berekend door de interne effectieve rente op beleggingen waarvoor de cashflows worden
gematched met de verplichtingen te nemen en hier zowel de
interne effectieve rente op de verplichtingen als een fundamentele spread vanaf te trekken.
De interne effectieve rentes zijn afhankelijk van de beleggingen en verplichtingen waarvoor de matchingopslag wordt
toepast en worden derhalve door verzekeraars zelf bepaald.
De fundamentele spread geeft het risico weer op wanbetaling en verwacht verlies als gevolg van de afwaardering van
activa, en wordt bepaald door EIOPA.
EIOPA is momenteel bezig om de fundamentele spread
voor een aantal in aanmerking komende activacategorieën
vast te stellen. Zodra dit proces is afgerond zal EIOPA de
fundamentele spread op reguliere basis publiceren. Verzekeraars die de matchingopslag toepassen dienen bij de berekening van de hoogte van de matchingopslag gebruik te
maken van deze door EIOPA gepubliceerde fundamentele
spreads.
Vorig jaar heeft EIOPA reeds ten behoeve van de EIOPA
stresstest de fundamentele spreads voor de verschillende
beleggingscategorieën gepubliceerd. De berekening van
deze fundamentele spreads was gebaseerd op een nog niet
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gefinaliseerde EIOPA-methodiek. EIOPA werkt momenteel
aan het finaliseren van deze methodiek.
De leden van de fractie van de SP vragen waarom er voor
verschillende soorten verzekeraars geen aparte solvabiliteitseisen worden gesteld.
Het solvabiliteit II raamwerk is een risicogeoriënteerd raamwerk bedoeld voor herverzekeraars, schade- en levensverzekeraars. Natura-uitvaartverzekeraars zoals wij die in Nederland kennen zijn uitgesloten van de richtlijn, aangezien
er geen Europese markt bestaat voor deze producten. De
standaardformule in het solvabiliteit II raamwerk is echter zo
ontworpen dat het passend is voor vrijwel elk type verzekeraar. Dit is efficiënt omdat verzekeraars vaak aan dezelfde
soort risico’s blootstaan, zoals marktrisico’s en operationele
risico’s. Hierdoor wordt ook bereikt dat voor iedere verzekeraar dezelfde zekerheidsmarge geldt van 99,5%.
Tegelijkertijd laat het raamwerk ook ruimte voor de verschillen die tussen verzekeraars bestaan. Zo zijn er bijvoorbeeld
zowel schadescenario’s als levenscenario’s opgenomen in
de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Een
schadeverzekeraar zal de schadescenario’s berekenen,
terwijl een levensverzekeraar alleen de lang- of kortlevenscenario’s zal doorrekenen. Hierdoor biedt de richtlijn solvabiliteit II voor ieder soort verzekeraar een op deze verzekeraar toegesneden solvabiliteitseis. Desalniettemin kan het
voorkomen dat het profiel van een verzekeraar zo afwijkt
van een gemiddelde verzekeraar van zijn soort dat de standaard-formule niet meer geschikt is. In dat geval kan deze
verzekeraar gebruik maken van een (partieel) intern model
of entiteitspecifieke parameters.
De leden van de fractie van de SP vragen of de regering
kan reageren op het Verbond van Verzekeraars die stelt dat
de matchingsopslag meer druk op verzekeraars legt in vergelijking met banken.
Het toezichtraamwerk voor banken verschilt van dat voor
verzekeraars. Veel van deze verschillen komen voort uit de
aard van het bedrijfsmodel, de daaraan verbonden risico’s
en de rol van waarderingsgrondslagen. Andere verschillen
zijn vooral een reflectie van het feit dat de toezichtraamwerken separaat van elkaar zijn ontwikkeld. Gegeven deze verschillen, is het lastig om generiek aan te geven of de eisen
die gesteld worden voor de toepassing van de matchingopslag meer druk leggen op verzekeraars in vergelijking met
banken.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
4. Lidstaatopties
Nationale beleidsruimte is met name aanwezig op de punten waar een lidstaatoptie in een richtlijn is opgenomen. In
de Omnibus II-richtlijn is ernaar gestreefd om zoveel als
mogelijk het toezicht op verzekeraars en herverzekeraars
op Europees niveau te harmoniseren. Inherent hieraan is
dat er weinig lidstaatopties zijn opgenomen. Ten opzichte
van de lidstaatopties die al waren opgenomen in de richtlijn
solvabiliteit II539 zijn de volgende opties nieuw in de Omnibus II-richtlijn:
539

Kamerstuk 33.273, nr. 3, p. 65.
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Art. 2,
onderdeel
23

80

80

Inhoud lidstaatoptie

Keuze NL

Invoegen van artikel 77
quinquies, van de richtlijn
solvabiliteit II. De lidstaten
mogen bepalen dat de
toezichthouder vooraf
toestemming moet geven
voor toepassing van de
volatiliteitsaanpassing.
Artikel 308 ter, vijftiende
lid, van de richtlijn solvabiliteit II. Verzekeraars die
de IORP540 richtlijn mogen
toepassen voor de pensioenverzekeringen kunnen
gebruik blijven maken van
de kapitaaleisen zoals
deze zijn vastgesteld in
de Solvabiliteit I richtlijnen.
Artikel 308 ter, zestiende
lid, van de richtlijn solvabiliteit II. De lidstaten
kunnen de uiteindelijke
moeder(her)verzekeraar
tot en met 31 maart 2022
toestaan een aanvraag in
te dienen voor de goedkeuring van een intern
groepsmodel dat van toepassing is op een deel
van de groep (onder
voorwaarden).

Van deze lidstaatoptie
maakt Nederland geen gebruik. De volatiliteitsaanpassing heeft als doel
om procyclisch investeringsgedrag tegen te gaan.
Dit is ook voor Nederlandse
verzekeraars van belang.
Van deze lidstaatoptie
maakt Nederland geen gebruik. De lidstaatoptie in de
IORP richtlijn is niet overgenomen in de Nederlandse wet en bijgevolg kan de
optie in artikel 308 ter, vijftiende lid, niet worden geimplementeerd.
Van deze lidstaatoptie
maakt Nederland gebruik.
Dit zal worden uitgewerkt in
het Besluit prudentiële regels Wft.

In de Omnibus II-richtlijn zijn geen nieuwe lidstaatopties opgenomen voor de richtlijn prospectus.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen welke lidstaatopties uit de richtlijn solvabiliteit II in Nederland worden gebruikt en waarom, en zij willen weten of er op dit punt nog
versoepelingen of aanpassingen wenselijk of nodig zijn (bijvoorbeeld gelet op het gelijke speelveld, de concurrentiepositie of de investeringen van verzekeraars in de economie).
In hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij het Implementatiewetsvoorstel richtlijn solvabiliteit II 541 zijn de
nieuwe lidstaatopties beschreven en is aangegeven dat Nederland alleen gebruik zal maken van de lidstaatoptie zoals
beschreven in artikel 51, tweede lid, derde alinea. Op grond
van artikel 51 moeten verzekeringsondernemingen jaarlijks
een rapport publiceren over hun solvabiliteit en financiële
positie. Daar hoort onder meer bij dat de verzekeraars pu540

541

IORP-richtlijn is richtl(n 2003/41/EG van het Europees parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEU 2003, L 235).
Kamerstuk 33.273, nr. 3, p. 13.
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bliceren wat voor hen de hoogte is van het bedrag van het
solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimumkapitaalvereiste. Daarbij moet inzicht gegeven worden in deze berekening. Opgenomen in artikel 51, tweede lid, derde alinea, is
de bepaling dat een eventueel door de toezichthouder opgelegde kapitaalopslag gedurende een overgangsperiode niet
geëxpliciteerd hoeft te worden. De overgangsperiode eindigt
uiterlijk op 31 december 2020.
Nederland heeft gekozen voor deze lidstaatoptie met het
doel om voor de Nederlandse verzekeraars een gelijk
speelveld te waarborgen. De verwachting is namelijk dat de
meerderheid van de lidstaten gebruik zal maken van deze
optie.
Verdere versoepelingen en of aanpassingen zijn mijns inziens vooralsnog niet nodig. Discussies over de effecten
van de richtlijn solvabiliteit II op het investeringsklimaat richten zich met name op de inhoud van de gedelegeerde handelingen. Er is besloten dat de Europese Commissie binnen
twee jaar na inwerkingtreding de gedelegeerde handelingen
zal evalueren.
Verzekeraars die de IORP-richtlijn mogen toepassen voor
de pensioenverzekeringen kunnen gebruik blijven maken
van de kapitaaleisen zoals deze zijn vastgesteld in de Solvabiliteit I-richtlijn. De leden van de fractie van de VVD vragen waarom er door Nederland geen gebruik wordt gemaakt
van deze lidstaatoptie en welke gevolgen het niet gebruiken
van deze lidstaatoptie voor de pensioenverzekeraars en
pensioenfondsen heeft en het gelijke speelveld op dat gebied. Tevens vragen zij welke nadelen het niet gebruiken
van deze lidstaatoptie heeft.
Deze optie uit de richtlijn solvabiliteit II kan alleen worden
gebruikt indien artikel 4 van de IORP-richtlijn wordt toegepast. Dat is in Nederland niet het geval, waardoor ook deze
optie niet kan worden toegepast. Het gevolg is dat pensioenverzekeraars aan de nieuwe eisen van de richtlijn solvabiliteit II moeten voldoen. Dit kan tot een hogere prijs leiden,
maar geeft polishouders ook meer zekerheid dat de verzekeraar aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Deze leden [van de VVD fractie (red.).] vragen, of de regering, indachtig de vorige vraag van de leden van de fractie
van het CDA betreffende het solvabiliteitskapitaal, van mening is dat het te overwegen is om wel gebruik te maken
van de lidstaatoptie die bepaalt dat de lokale toezichthouder
vooraf toestemming moet geven voor toepassing van volatiliteitsaanpassing. Deze leden delen met de regering de mening dat het ook voor Nederlandse verzekeraars van belang
is dat procyclisch investeringsgedrag wordt tegengegaan,
maar dat argument heeft volgens deze leden niets te maken
met het niet gebruik maken van deze lidstaatoptie. Deze leden vragen of de regering dit beter kan toelichten.
De regering maakt geen gebruik van de lidstaatoptie om te
vereisen dat DNB vooraf toestemming moet verlenen voor
de toepassing van de volatiliteitaanpassing. Dit omdat de
regering van mening is dat de volatiliteitsaanpassing het
procyclische investeringsgedrag tegengaat.
Dankzij de toepassing van de volatiliteitsaanpassing zal
wanneer de beleggingen als gevolg van de conjunctuurcyclus overgewaardeerd zijn een afslag plaatsvinden op de risicovrije yieldcurve waarmee de technische voorzieningen
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contant worden gemaakt. Het gevolg is dat niet alleen de
activa (de beleggingen) een hogere waardering krijgen,
maar ook de technische voorzieningen. Het eigen vermogen
wordt in dat geval niet kunstmatig opgehoogd vanwege de
hoogconjunctuur. Bij laagconjunctuur werkt de volatiliteitsaanpassing tegengesteld. Het eigen vermogen wordt niet
kunstmatig verlaagd.
De verzekeraars zijn als gevolg van de volatiliteitsaanpassing minder snel gedwongen om hun investeringsgedrag
aan te passen en deze voorkomt zo dat alle verzekeraars
op hetzelfde moment dezelfde activa verkopen, waardoor
marktwaarden van deze activa een procyclisch verloop krijgen.
Lidstaten kunnen (onder voorwaarden) de uiteindelijke
moeder (her)verzekeraar tot en met 31 maart 2022 toestaan
een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van een intern groepsmodel dat van toepassing is op een deel van de
groep. Nederland maakt gebruik van deze lidstaatoptie. De
fractie van de VVD vraagt waarom en wat de gevolgen zijn
als hier wel of geen gebruik van wordt gemaakt.
In beginsel dient een groep een intern model te hanteren
voor de gehele groep. Artikel 308 ter, zestiende lid, maakt
hierop tijdelijk een uitzondering. Deze uitzondering is bedoeld voor groepen waarbij er een onderdeel is dat een duidelijk ander risicoprofiel heeft dan de rest van de groep. Op
dit moment komt een dergelijke groep niet voor in Nederland. De reden dat deze optie toch is geïmplementeerd, is
dat niet kan worden voorzien of dit ook zo blijft.
Het eventuele gebruik van deze optie heeft tot gevolg dat
het solvabilieitskapitaalvereiste van de groep lager kan uitvallen, omdat het afwijkende risico alleen wordt berekend
voor het aparte onderdeel van de groep en dus niet doorwerkt in de berekening voor de rest van de groep.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
5. Verzekeraars met beperkte risico-omvang
(a) Europese context verzekeraars met beperkte risicoomvang
Zoals in paragraaf 3 van de memorie van toelichting bij het
voorstel voor de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II is
uiteengezet, bestrijkt de richtlijn solvabiliteit II niet alle verzekeraars. Dit omdat het toezichtskader dat door de richtlijn
wordt geïntroduceerd te zwaar zou zijn voor kleine verzekeraars (hierna verzekeraars met beperkte risico-omvang).
Omdat zij niet onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen,
kunnen verzekeraars met beperkte risico-omvang ook geen
gebruik maken van het zogenoemde «Europees paspoort».
Met een Europees paspoort kunnen verzekeraars die een
vergunning hebben verkregen in de lidstaat van hun zetel,
activiteiten ontplooien in alle andere lidstaten zonder daar
een aparte vergunning te hoeven verkrijgen.
De vraag is nu hoe verzekeraars met beperkte risicoomvang, die dus geen Europees paspoort hebben, met zetel in een andere lidstaat te behandelen indien zij een bijkantoor in Nederland willen openen, dan wel diensten willen
verrichten naar Nederland. In eerste instantie werd op grond
van artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van de richtlijn solvabiliteit II verondersteld dat voor dergelijke verzekeraars
grensoverschrijdende activiteit enkel mogelijk was met een
vergunning op basis van artikel 14 van die richtlijn (Solvency
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II vergunning). In de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II
is dan ook niet voorzien in een «basic-vergunning»542 voor
deze verzekeraars.
Bij nader inzien rees de vraag of deze interpretatie van artikel 4, vierde lid, laatste alinea, van de richtlijn solvabiliteit II
wel juist was. Navraag bij de Europese Commissie leerde
dat ook verzekeraars met zetel in andere lidstaten die niet
onder de richtlijn solvabiliteit II vallen, in Nederland actief
moeten kunnen zijn, hetzij via een bijkantoor in Nederland,
hetzij via dienstverrichting. Daarbij kunnen zij niet, enkel
vanwege het feit dat ze grensoverschrijdende activiteiten
willen ontplooien, binnen de werkingssfeer van de richtlijn
solvabiliteit II gebracht worden. Immers, de richtlijn sluit deze verzekeraars met beperkte risico-omvang uitdrukkelijk
van de werkingsfeer uit.
Thans wordt voorgesteld dat verzekeraars met zetel in een
andere lidstaat die niet beschikken over een Solvency IIvergunning (en dus ook niet beschikken over een Europees
paspoort) die in Nederland een bijkantoor willen openen een
vergunning dienen aan te vragen bij DNB. De vergunningvoorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden die worden gesteld aan verzekeraars met een beperkte risico-omvang met
zetel in Nederland (een basic-vergunning).
De vergunningeis vormt een belemmering van het door artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) beschermde recht op een vrij
verkeer van vestiging. Op het verbod op een belemmering
van het vrij verkeer zijn slechts dan uitzonderingen mogelijk
indien is voldaan aan een drietal criteria: de regeling moet
gerechtvaardigd worden door een zogenoemde dwingende
reden van algemeen belang, 543 de belemmering moet geschikt zijn om de verwezenlijking van het gestelde doel te
realiseren, en de belemmering mag niet verder gaan dan ter
bereiking van het doel noodzakelijk is (proportionaliteitsvereiste).
Ten aanzien van het eerste criterium kan worden gewezen
op rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie, waarin het Hof overwoog 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 verkeer kan rechtvaardigen.544 Daarnaast
strekt de vergunningeis tot bescherming van consumenten
tegen ondeugdelijke verzekeraars. Ook consumentenbescherming is een door het Hof van Justitie erkende dwingende reden van algemeen belang.545
Ten aanzien van het tweede criterium (de maatregel moet
geschikt zijn om het doel te realiseren) wordt het volgende
542
543

544

545

De «basic-vergunning» is de nationale vergunning voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang.
Hierbij wordt er kortheidshalve vanuit gegaan dat de zogenoemde verdragsexcepties uit de artikelen 51 en 52 VWEU
(openbare orde; openbare veiligheid, volksgezondheid en
werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag) niet
van toepassing zijn.
HvJ EG 10 mei 1995, zaak C-384/93, NJ 1995, 703 (Alpine Investments). Het betreft in deze zaak een belemmering van het
vrij verkeer van diensten, deze rechtspraak is echter evenzeer
toepasbaar op het vrij verkeer van vestiging.
Zie onder meer het arrest van het Hof in zaak C-210/96 (Gut
Springenheide) Jur. 1998, p. I-4657. enC-210/96 (Gut Springenheide) Jur. 1998, p. I-4657.
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opgemerkt. Gelet op het doel van het vergunningstelsel (het
beschermen van consumenten en het handhaven van het
vertrouwen van de consument in het financiële stelsel en in
verzekeraars met beperkte risico-omvang.) past een preventief toezicht door middel van een vergunningeis. De
voorschriften verbonden aan de vergunning waarborgen de
soliditeit van de verzekeraar en stellen, zoveel als mogelijk,
zeker dat de verzekeraar het bedrijf op een deugdelijke wijze kan uitoefenen. Verzekeraars die niet aan de vergunningvoorwaarden voldoen kunnen worden geweerd.
Ten aanzien van het derde criterium (de regeling mag niet
verder mag gaan dan ter bereiking van het doel noodzakelijk) wordt het volgende opgemerkt. In de eerste plaats wordt
opgemerkt dat repressief toezicht niet op zijn plaats is, immers, controle achteraf zou te laat komen om
consumenten tegen ondeugdelijke verzekeraars te beschermen. De vergunningeisen zijn vervolgens, gelijk de
vergunningvoorschriften voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang met zetel in Nederland, aanmerkelijk minder belastend dan de voorschriften van een Solvency IIvergunning. Het betreft een aantal kernelementen die de
deugdelijke bedrijfsvoering en solide bedrijfsuitoefening
moeten waarborgen. De voorschriften die worden gegeven
gaan overigens niet verder dan thans internationaal gebruikelijk is.
Voorts kan worden opgemerkt dat de vergunningplicht
slechts geldt voor verzekeraars met een beperkte risicoomvang met zetel in een staat (daaronder mede begrepen
lidstaten van de Europese Unie) die geen aan het Nederlands toezichtgelijkwaardig toezicht uitoefenen op verzekeraars met beperkte risico-omvang. Daarmee wordt beoogd
te voorkomen dat onnodig een dubbele, en qua inhoud gelijkwaardige, 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 als staat waar een gelijkwaardig toezicht wordt uitgeoefend op verzekeraars met een beperkte
risico-omvang.
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het
voorgestelde vergunningstelsel voor verzekeraars met een
beperkte risico-omvang geen ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van vestiging vormt.
(b) Ingevolge het wetsvoorstel op te nemen criteria voor
aanwijzing van staten en de gevolgen daarvan
Voorgesteld wordt in lagere regelgeving nadere regels te
stellen 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.
De in de aan te wijzen staat geldende regels voor het uitoefenen van het bedrijf van verzekeraar met beperkte risicoomvang en het toezicht op de naleving daarvan dienen gelijkwaardig zijn aan bijvoorbeeld de regels met betrekking tot
deskundigheid en betrouwbaarheid en de financiële waarborgen.
Voorts kan worden gedacht aan afspraken tussen de toezichthouders (de AFM en DNB) en 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
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te beschermen, ook daadwerkelijk in voldoende mate kunnen beschermen.
Het bestaan van een Memorandum of Understanding (MoU)
wordt in beginsel als voorwaarde gesteld, maar in uitzonderlijke gevallen moet de mogelijkheid 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. De gevolgen van de aanwijzing van een staat zijn
dat basic-verzekeraars met zetel in die staat geen vergunning van DNB behoeven te hebben voor de uitoefening van
het verzekeringsbedrijf.
(c) Gevolgen voor de Wft en de Faillissementswet
In de Wft zullen de paragrafen die nu nog alleen betrekking
hebben op natura-uitvaartverzekeraars voortaan betrekking
hebben op alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.
Dit noopt tevens tot een groot aantal aanpassingen van de
Wft. Zo zal veelal in de desbetreffende artikelen moeten
worden aangegeven welke soort verzekeraar het betreft,
namelijk verzekeraars met een Solvency II vergunning dan
wel verzekeraars met beperkte risico-omvang. De gekozen
systematiek betekent dat een aantal aanpassingen vervat in
de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II kan vervallen. De
artikelen over de vergunningverlening (artikelen 2:27, eerste
lid, en 2:40, eerste lid, van de Wft) kunnen deels ongewijzigd blijven. Ook zullen artikelen moeten worden verplaatst
zoals de artikelen over de vrijstellingen naar de paragrafen
over verzekeraars met beperkte risico-omvang. Verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II
vallen, kunnen geen vrijstelling krijgen. Ook zal een aantal
verwijzingen moeten worden aangepast. Bij elkaar betreft
het weliswaar een groot aantal wijzingen, die evenwel materieel gezien niet van grote betekenis zijn.
De hiervoor geschetste aanpassingen zullen ook in de Faillissementswet worden opgenomen. Ook hier zullen bijvoorbeeld de paragrafen die nu nog alleen betrekking hebben op
natura-uitvaartverzekeraars voortaan betrekking moeten
hebben op alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
De leden van de fractie van de VVD en het CDA vragen aan
welke criteria een verzekeraar in Nederland moet voldoen
om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de vergunningplicht. Ook vragen zij welk type verzekeraar hiervoor
in aanmerking komt en wat de criteria zijn om te voldoen als
verzekeraar met beperkte risico-omvang.
In de memorie van toelichting bij het Implementatiewetsvoorstel richtlijn solvabiliteit II546 is uiteengezet wanneer een
verzekeraar wordt vrijgesteld. Kort samengevat moet het
gaan om een schadeverzekeraar of naturauitvaartverzekeraar met een bruto premie-inkomen van niet
meer dan € 1 miljoen en bruto technische voorzieningen,
zoals opgenomen in het jaarverslag, van niet meer dan € 5
miljoen. De verzekeraar mag voorts geen verzekeringen
sluiten met een dekking boven € 10.000 per verzekerd object respectievelijk overlijdensgeval.
546

Kamerstuk 33.273, nr. 3, p. 3.
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Een verzekeraar die niet onder de reikwijdte van de richtlijn
solvabiliteit II valt, wordt aangemerkt als verzekeraar met
beperkte risico-omvang. De toepasselijke grensbedragen en
andere voorwaarden zijn in artikel 4, eerste en tweede lid,
van de richtlijn opgesomd. In grote lijnen samengevat betreft
het levens- en schadeverzekeraars waarvan het jaarlijks
bruto geboekte premie-inkomen niet meer dan € 5 miljoen
bedraagt en waarvan de totale technische voorzieningen,
zonder aftrek van herverzekering en dergelijke, niet meer
dan € 25 miljoen bedragen. Ook mogen geen
(her)verzekeringsactiviteiten worden verricht ter dekking van
aansprakelijkheids-, krediet-, en borgtochtverzekeringsrisico’s. Ten slotte mogen slechts zeer beperkt herverzekeringsactiviteiten worden verricht.
Natura-uitvaartverzekeraars zijn in artikel 10 van de richtlijn
solvabiliteit II uitgezonderd van de richtlijn.
De leden van de fractie van de VVD vragen welke keuzemogelijkheden lidstaten hierbij nog hebben en in hoeverre
de regering van mening is dat kleine verzekeraars hierdoor
voldoende worden ontzien, kijkend naar bijvoorbeeld proportionaliteit qua regelgeving en risico’s.
Voor zover verzekeraars niet onder de reikwijdte van de
richtlijn solvabiliteit II vallen, staat het de lidstaten vrij om het
toezichtsraamwerk voor die verzekeraars op te stellen. Het
voorgestelde regime voor verzekeraars met beperkte risicoomvang beoogt goed toezicht te bieden tegen zo laag mogelijke kosten. In de antwoorden op de hierna volgende vragen wordt nader toegelicht hoe zo goed mogelijk rekening
wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze categorie verzekeraars.
Deze leden merken op dat verzekeraars met een zetel in
een andere lidstaat die niet beschikken over een Solvency
II-vergunning en die in Nederland een bijkantoor willen openen een vergunning dienen aan te vragen bij DNB. Zij vragen waarom dit nodig is en hoe andere lidstaten dit hebben
geregeld. Ook willen zij weten of dit geldt voor alle verzekeraars of alleen voor verzekeraars met een beperkte risicoomvang en of dit andersom ook geldt voor Nederlandse
verzekeraars met beperkte risico-omvang in het buitenland.
Zij vragen hoe dat is geregeld.
Het home country control beginsel en het single licence beginsel gelden alleen voor verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen. Voor verzekeraars die niet onder die reikwijdte vallen, is niet bekend welke toezichteisen in andere lidstaten worden gesteld. Het is
dan logisch om van dergelijke verzekeraars een vergunning
te verlangen.
Aangenomen wordt dat andere lidstaten dezelfde handelwijze zullen volgen. Dit geldt alleen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang, omdat verzekeraars die onder de
reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen op basis van
hun vergunning in de hele Unie werkzaam mogen zijn.
Voor Nederlandse verzekeraars met beperkte risico-omvang
zal hetzelfde gelden indien zij een bijkantoor in het buitenland willen openen. Hoe andere lidstaten de procedure hiervoor zullen organiseren is niet bekend.
De regering is tot de conclusie gekomen dat dit een gerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van vestiging is. Deze leden vragen of hier overleg met de Europese
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Commissie over heeft plaatsgevonden en/of om een beoordeling is gevraagd of er inderdaad voldoende rechtvaardigingsgronden zijn.
Er heeft geen overleg met de Europese Commissie plaatsgevonden. Er wordt in dit verband echter op gewezen dat
onder de huidige richtlijnen deze situatie ook al bestaat, zij
het dat het onder de huidige richtlijnen om minder verzekeraars gaat.
Indien er een aan het Nederlands toezichtgelijkwaardig toezicht wordt uitgeoefend op de verzekeraars met beperkte risico-omvang, hoeft er geen vergunning aangevraagd te
worden. Dit kan onzekerheid opleveren voor verzekeraars.
Lidstaten zullen bij AMvB worden aangewezen. De leden
van de fractie van de VVD vragen wanneer dit gebeurt en
hoeveel lidstaten naar verwachting zullen worden aangewezen.
Zolang er geen lidstaten zijn aangewezen, dienen de betrokken verzekeraars een vergunning aan te vragen. Op dit
moment kan niet worden aangegeven wanneer een lidstaat
wordt aangewezen, omdat eerst duidelijk zal moeten worden welke regimes lidstaten hanteren en daarvoor moeten
de lidstaten eerst de richtlijn hebben geïmplementeerd.
In een eerder ACM-onderzoek over de bankensector is geconcludeerd dat het vergunningstelsel in Nederland door
marktpartijen als «onnodig» streng wordt beoordeeld. Het
ging dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst
van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van
DNB. De leden van de fractie van de VVD vragen in hoeverre dit ook geldt voor de verzekeringssector.
De ACM heeft, zoals de vraagsteller reeds aangeeft, geen
onderzoek naar de verzekeringssector gedaan en mij zijn
ook geen klachten bekend over het vergunningsstelsel voor
verzekeraars in Nederland.
In de Wft zullen de paragrafen die nu alleen nog betrekking
hebben op natura-uitvaartverzekeraars voortaan betrekking
hebben op alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.
De leden van de fractie van de VVD vragen om hoeveel
verzekeraars het dan gaat en welke? Voorts willen zij weten
wat de (positieve) gevolgen voor die verzekeraars zijn, bijvoorbeeld als het gaat om administratieve lasten.
Volgens de laatste stand het gaat om in totaal 45 verzekeraars met beperkte risico-omvang, te weten 20 naturauitvaartverzekeraars, twee levensverzekeraars en 23 schadeverzekeraars. Voor deze verzekeraars zal een apart, nationaal toezichtregime gelden dat ten dele gebaseerd is op
de richtlijn solvabiliteit II en ten dele op de reeds geldende
regels; zie ook het antwoord op de hierna volgende vraag.
De diverse afwijkingen en vereenvoudigingen ten opzichte
van de richtlijn solvabiliteit II dragen bij aan het beperkt
houden van de administratieve lasten voor verzekeraars
met beperkte risico-omvang.
Op dit moment loopt de consultatie van het Besluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels ter implementatie
van de richtlijn en de verordening Solvabiliteit II («Solvency
II»). In het wijzigingsbesluit zijn bepalingen opgenomen voor
«verzekeraars met beperkte risico omvang». De leden van
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de fractie van de VVD vinden het heel belangrijk dat regelgeving proportioneel is. Zij vragen welke vereenvoudigingen
in het wijzigingsbesluit voor de verzekeraars met beperkte
risico omvang zitten.
Ingevolge het wijzigingsbesluit zullen sommige richtlijnbepalingen ook van toepassing zijn op verzekeraars met beperkte risico-omvang. Er gelden wel bij bijv. de berekening van
het eigen vermogen, de solvabiliteitseisen en de technische
voorzieningenversoepelingen (bijvoorbeeld een verlaagde
absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste) en
verschillende vereenvoudigingen. Ten aanzien van veel andere onderwerpen, zoals de bedrijfsvoering, het risicobeheer en de openbaarmakingsverplichtingen, blijven de oude
regels uit het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) van kracht
of geldt een, op de kenmerken van deze categorie verzekeraars afgestemd, nationaal regime.
Voorts wordt voor zover onder Boek 2 BW marktwaardewaardering is toegestaan, naar Boek 2 BW verwezen. Er
wordt niet verwezen naar IFRS regels. Hiermee wordt beoogd dat verzekeraars met beperkte risico-omvang de huidige éénsporige verslaggeving zoveel mogelijk van toepassing blijft, waardoor met één set boekhoudregels zowel de
verslagstaten ten behoeve van de toezichthouder als het externe jaarverslag kan worden opgemaakt. Alleen daar waar
op grond van Europese jaarverslaggevingsrichtlijnen een
verplichting bestaat om af te wijken, wordt afgeweken.
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom er niet
is gekozen voor een apart hoofdstuk in het wijzigingsbesluit,
zoals het Verbond van Verzekeraars en de Federatie Onderlinge Verzekeraars graag willen en wie er allemaal onder
dit regime vallen.
Het Bpr is naar onderwerp ingedeeld, en niet naar categorie
financiële ondernemingen. Een apart hoofdstuk voor verzekeraars met beperkte risico-omvang past dan ook niet in die
opzet. Er is wel naar gestreefd in het Bpr, en in de bijbehorende toelichting, telkens een scherp onderscheid te maken
tussen verzekeraars die onder de richtlijn vallen en verzekeraars met beperkte risico-omvang, opdat voor beide categorieën verzekeraars steeds duidelijk is welke bepalingen wel
of niet op hen van toepassing zijn.
Onder het regime voor verzekeraars met beperkte risicoomvang vallen alle verzekeraars die niet onder de richtlijn
solvabiliteit II vallen, en die niet onder de Vrijstellingsregeling Wft vallen.
Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt er te weinig
rekening gehouden met het proportionaliteitsbeginsel bij de
invulling van de actuariële functie afkomstig uit de Solvency
II richtlijn. De leden van de fractie van de VVD vragen welke
invulling wordt gekozen voor de actuariële functie en waarom hiervoor wordt gekozen. Voorts vragen zij op welke verzekeraars dit allemaal van toepassing is en waarom en welke gevolgen dit voor de verzekeraars heeft. Zij vragen of dit
proportioneel is voor verzekeraars met een zeer beperkte
omvang, aard en complexiteit en of de regering bereid is om
de instelling van de actuariële functie te laten vervallen en
de huidige praktijk voort te zetten voor alle kleine verzekeraars dan wel voor de kleine schadeverzekeraars en zo nee,
waarom niet.
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In de consultatieversie van het ontwerpbesluit was bepaald
dat (alle) verzekeraars met beperkte risico-omvang dienen
te beschikken over een organisatieonderdeel dat op onafhankelijke en effectieve wijze een actuariële functie uitoefent, en dat tot taak heeft de berekening van de technische
voorzieningen te coördineren en te controleren en daarover
het bestuur van de onderneming te informeren. In verschillende consultatiereacties is erop gewezen dat dit met name
voor kleine schadeverzekeraars een niet-proportionele eis
zou zijn, die tot een onnodige lastenverzwaring zou leiden.
In overeenstemming met deze commentaren zal het vereiste van een actuariële functie daarom alleen gelden voor
verzekeraars met beperkte risico-omvang die te maken
hebben met een complexe berekening van de technische
voorzieningen. Dat geldt voor schadeverzekeraars slechts
voor zover deze verzekeringsovereenkomsten afsluiten met
langere looptijden dan 4 jaar.
Kamerstuk 34.100, nr. 15
Minister Dijsselbloem: […] Voor alle levens-, naturauitvaarten schadeverzekeraars met lange looptijden vervalt
de toereikendheidstoets voor de technische voorzieningen
en de verplichte certificering daarvan door de actuaris. Vervolgens wordt er onderscheid gemaakt. De basic verzekeraars die momenteel een actuaris moeten aantrekken voor
de verplichte certificering, zullen straks ervoor moeten zorgen dat ze voldoende kennis hebben van de waardering van
de technische voorzieningen. Dat is de actuariële functie.
De vraag van mevrouw De Vries was heel concreet waarom
ze die kennis in eigen huis moeten hebben en waarom ze
die niet kunnen inhuren. Dat laatste mag echter wel. Ze mogen de kennis extern aantrekken. De basic schadeverzekeraars die momenteel geen toereikendheidstoets hoeven te
doen omdat hun schade-uitkeringen binnen vier jaar zijn afgerond, zoals brandverzekeringen, hoeven geen actuariële
functie te realiseren. Voor hen verandert er op dit punt niets.
Dit is een versoepeling naar aanleiding van de consultatiereacties.
Mevrouw De Vries vroeg wat er gebeurt als de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Telt de vier
jaar dan nog wel? Of een verzekeringsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd is niet relevant voor de vraag of
een actuariële functie benodigd is. Het gaat er alleen om
hoelang het duurt voordat een schade is afgewikkeld. Vier
jaar is vier jaar en dat houdt in dat er geen actuariële functie
noodzakelijk is. Zoals gezegd gaat dat dus vaak om brandverzekeraars. Voor natura-uitvaartverzekeraars geldt die eis
wel; zij hebben heel lange looptijden.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): […] Wij zien goed dat er
een heleboel versoepelingen in zitten voor de kleinere verzekeringsmaatschappijen. Wat ons betreft gaat het niet alleen om de verzekeringsmaatschappijen. Uit de consultatieversie blijkt namelijk dat er enkele knelpunten naar voren
komen die niet goed bekeken zijn en niet goed genoeg aansluiten bij de grootte, omvang en complexiteit van de bedrijven. Dan moet er altijd weer een inhaalslag gemaakt worden. Voor ons is ook niet altijd even inzichtelijk wat er allemaal in die lagere regelgeving geregeld wordt, omdat lang
niet alles in de Tweede Kamer behandeld wordt. Wij vinden
dat je in de regelgeving zo nadrukkelijk mogelijk rekening
daarmee moet houden. Wij zien nu ook dat de actuariële

© R.E. Batten januari 2020

functie niet helemaal passend is. Wij zien ook dat de naturauitvaartverzekeraars niet helemaal passend blijken te zijn.
Wij zouden graag willen dat je dit aan het begin van het traject allemaal meeneemt en daar nadrukkelijk genoeg rekening mee houdt. Dat is beter dan met allerlei druk diverse
herstelacties achteraf te doen.
Minister Dijsselbloem: Mevrouw De Vries zegt dat wij herstelacties achteraf moeten doen. Ik ben het daar niet helemaal eens. Je houdt immers zo'n consultatieronde omdat je
juist van de sector wilt horen of je overal aan gedacht hebt.
Dit is inderdaad een heel specifieke groep bedrijven die een
specifieke behandeling vergt en verdient. Het is mogelijk dat
dit eerder onderkend had kunnen worden, maar wij zitten nu
in de fase van de uitwerking van wet-en regelgeving. Dan is
het op zich normaal om een consultatieronde te houden om
die controlevraag te stellen. Soms komen daar inderdaad
dingen uit waar je nog niet aan gedacht hebt. Dat is echter
niet achteraf. Je kunt dit geen herstelactie noemen. Wij zitten immers nog in de fase van wetgeving. De besluiten en
de implementatiebesluiten die nog volgen op het punt van
lagere regelgeving, worden natuurlijk altijd aan de Kamer
aangeboden.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
Dan hebben de leden van de fractie van de VVD nog een
aantal vragen met betrekking tot de kleine in naturauitvaartverzekeraars in relatie tot de Omnibus II/Solvency II
en Solvency II Basic. Er was altijd specifieke regelgeving
voor uitvaartverenigingen, mits deze onder de 3.000 leden
blijven. Nieuwe regelgeving brengt daar nu verandering in.
Kleine in natura-uitvaartverzekeringen vallen (mits van een
bepaalde omvang) straks onder Solvency II Basic. Zij vragen welke wel onder Solvency II basic vallen en welke niet
en om hoeveel uitvaartverzekeraars het in beide gevallen.
Voor natura-uitvaartverzekeraars is de situatie op dit moment als volgt: het overgrote deel, bestaande uit naturauitvaartverzekeraars die zijn opgericht voor 1 januari 1995
en die minder dan 3.000 meerderjarige verzekerden hebben, is ingevolge artikel 17 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft uitgezonderd van toezicht. Een kleine dertig natura-uitvaartverzekeraars zijn in het bezit van een Wftvergunning. Voor de eerstgenoemde groep, en voor een
deel van de natura-uitvaartverzekeraars met een Wftvergunning, geldt dat zij straks onder de vrijstellingsregeling
zullen vallen, op grond van het feit dat zij verzekeringen afsluiten met een verzekerd bedrag van ten hoogste € 10.000
per overlijden. Dit bedrag zal periodiek worden geïndexeerd.
Solvabiliteit II Basic zal van toepassing zijn op (naar huidige
schatting) 20 natura-uitvaartverzekeraars die niet aan de criteria van de vrijstellingsregeling voldoen.
Nardus en een enkele individuele uitvaartverzekeraar trekken daarover aan de bel. Men vindt Solvency II Basic op
zichzelf een goede zaak, maar deze kleinere organisaties
worden geconfronteerd met een risico-opslag op de solvabiliteit, die volgens hen niet redelijk is. De leden de leden van
de fractie van de VVD vragen of dit klopt en hoe de verschillende regelgevingen voor de verschillende categorieën uitvaartverzekeraars eruit zien en waarom er een risico-opslag
voor de kleine verzekeraars is. Zij vragen of de regelgeving
voor deze groep proportioneel en noodzakelijk is en hoeveel
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(lokale) kleine uitvaartverzekeraars hierdoor in de (financiele) problemen komen.
De risico-opslag (risicomarge) is een opslag op de zogeheten best estimate van de technische voorzieningen, die ervoor moet zorgen dat de waarde van de technische voorzieningen gelijk is aan het bedrag dat een overnemende
verzekeraar naar verwachting zou bieden voor het overnemen van de verzekeringsverplichtingen van de betrokken
verzekeraar. Van de zijde van (organisaties van) naturauitvaartverzekeraars is betoogd dat de door de richtlijn
voorgeschreven berekening van de risicomarge geen rekening houdt met de zeer lange looptijden van naturauitvaartverzekeringsovereenkomsten. Zij stellen dat de risicomarge daardoor onevenredig hoog uitvalt, wat hun solvabiliteit dienovereenkomstig nadelig beïnvloedt.
Er is inderdaad aanleiding nader te bezien of de berekening
van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn,
voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van
natura-uitvaartverzekeraars, waarop de richtlijn immers niet
van toepassing is. Om dat te kunnen beoordelen, en zo nodig te kunnen besluiten tot een aangepaste of andere berekeningsmethode voor de risicomarge, zijn cijfers van de betrokken verzekeraars nodig die pas in de loop van dit jaar
beschikbaar komen. Om die reden zullen naturauitvaartverzekeraars gedurende het eerste jaar (2016) de risicomarge als onderdeel van de technische voorzieningen
nog mogen berekenen volgens de thans geldende methodiek. De nieuwe berekeningsmethode, conform de richtlijn
solvabiliteit II of in aangepaste vorm, zal van toepassing zijn
met ingang van 2017, zodat deze verzekeraars gedurende
het jaar 2016 de overgang naar die nieuwe methode kunnen
maken. Dit overgangsregime, dat wordt opgenomen in het
Besluit prudentiële regels Wft, biedt de gelegenheid de regels preciezer op de sector af te stemmen.
Ook de leden van de fractie van de PvdA maken zich zorgen over de effecten van het toezichtregime op zeer kleine
verzekeraars. Daarbij kan worden gedacht aan kleine natura-uitvaartverzekeraars of aan lokale initiatieven die ten doel
hebben specifieke kleine risico’s te verzekeren. Zij vragen in
hoeverre in de Nederlandse implementatie van Solvency-II
en onderhavige richtlijn rekening wordt gehouden met dit
soort kleine partijen. Ook vragen zij of de regering het met
de leden van de fractie van de PvdA eens is dat dit soort
kleine verzekeraars een ander karakter hebben dan reguliere verzekeraars en of de regering bereid is te kijken naar
een aangepast regime voor dit soort verzekeraars, waarbij
uiteraard een strikte afbakening van groot belang is.
Zoals hiervoor reeds is aangeven wordt bij de implementatie
van de richtlijn solvabiliteit II op verschillende manieren rekening gehouden met de aard en de omvang van de verschillende categorieën verzekeraars. De richtlijn is van toepassing op verzekeraars die aan bepaalde omvangscriteria
voldoen, dan wel verzekeringen sluiten ter dekking van aansprakelijkheids-, krediet- en borgtochtverzekeringsrisico’s.
Voor verzekeraars die niet onder de richtlijn vallen (verzekeraars met beperkte risico-omvang) geldt solvabiliteit II Basic
dan wel de vrijstellingsregeling. Daarmee wordt bereikt, zoals de leden van de PvdA-fractie beogen, dat voor alle categorieën verzekeraars een passende vorm van toezicht be-
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staat, en dat een grote groep zeer kleine verzekeraars van
(prudentieel) toezicht is vrijgesteld.
Verzekeraars met beperkte risico-omvang hoeven niet aan
de Solvency-II richtlijn te voldoen. De leden van de fractie
van de SP vragen of in de voorliggende wet nog verzachtende maatregelen worden genomen voor de basicvergunning en of verzekeraars met beperkte risico-omvang
en een klein personeelsbestand bijvoorbeeld ook worden
uitgezonderd van bepaalde administratieve lasten, zoals
bepaalde governance-eisen.
Voor het antwoord op deze vraag wordt mede verwezen
naar het antwoord op de hiervoor beantwoorde vragen van
de leden van de fracties van de VVD en de PvdA. De reeds
genoemde versoepelingen en vereenvoudigingen ten opzichte van de richtlijn, het handhaven van de oude regels
voor verzekeraars met beperkte risico-omvang en de vrijstelling van prudentieel toezicht voor de kleinste verzekeraars hebben mede tot doel de administratieve lasten voor
deze groepen beperkt te houden.
Ook de leden van de fractie van het CDA vragen de regering om een reactie op de specifieke problematiek voor kleine natura-uitvaartverzekeraars en de eisen die Solvency II
aan hen stelt. Zij vragen of de regering de zorg van deze
branche deelt dat ook het BASIC-regime voor verzekeraars
een te zware vorm van regulering is en of de regering de
opvatting van de leden van de fractie van het CDA deelt dat
de toezichtkosten die jaarlijks terugkomen en ook eenmalig
worden gevraagd voor kleine (natura-uitvaart-) verzekeraars
te hoog zijn en zo nee, waarom niet. Zo ja, zo vragen zij, is
de regering bereid dit bedrag fors neerwaarts aan te passen.
Het is juist dat in veel van de reacties op de consultatieversie van het Implementatiebesluit kritische opmerkingen zijn
gemaakt over de in die versie opgenomen toezichtregels
voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. Deze werden op onderdelen als onevenredig belastend beoordeeld.
Volgens de commentaren waren de regels te veel geënt op
de richtlijn solvabiliteit II en hielden zij te weinig rekening
met de geringe omvang van basic-verzekeraars en de beperkte risico’s waaraan zij blootstaan. Dit is aanleiding geweest te bezien in hoeverre het toezichtregime voor deze
categorie verzekeraars kan worden aangepast en vereenvoudigd, zonder afbreuk te doen aan een doelmatig en effectief toezicht. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen, die grotendeels overeenkomen met de in het kader van
de consultatie gedane suggesties. Deze helpen tevens de
aan het nieuwe toezichtregime verbonden administratieve
lasten en nalevingskosten te beperken.
Ook vragen deze leden of de regering bereid is om voor
kleine natura-uitvaartverzekeraars een lichter toezichtmodel
dan het BASIC-regime te hanteren. Ook merken de leden
op dat het gevolg van de implementatie van de Solvency II
eisen voor kleine natura-uitvaartverzekeraars kan zijn dat
deze omvallen. Zij vragen of de regering met het CDA van
mening is dat het potentieel verdwijnen van kleine naturauitvaartverzekeraars, met veelal een grote historische worteling in de lokale en regionale gemeenschap, een zeer onwenselijk gevolg kan zijn van de huidige invulling van de
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Solvency II-eisen en of de regering het met de leden van de
fractie van het CDA eens is dat dit koste wat kost voorkomen dient te worden.
Zoals hierboven in antwoord op vergelijkbare vragen is gesteld, zal een grote meerderheid van de naturauitvaartverzekeraars, net als nu, van toezicht zijn vrijgesteld.
Een kleine groep, bestaande uit de grotere naturauitvaartverzekeraars, zal te maken krijgen met het regime
voor verzekeraars met beperkte risico-omvang (solvabiliteit
II Basic). Zowel de vrijstellingsregeling als solvabiliteit II Basic, mede de aanpassingen naar aanleiding van de consultatie in aanmerking nemend, is zodanig ingericht dat er ook
in de toekomst alle ruimte is voor naturauitvaartverzekeraars om hun bedrijf voort te zetten en hun
rol in de lokale gemeenschap te blijven vervullen.
Kamerstuk 34.100, nr. 15
Minister Dijsselbloem: […] Ik vertel wat meer over de versoepelingen om aan te geven wat er op dit punt is gebeurd.
Een paar categorieën vallen überhaupt niet onder de Europese richtlijn Solvency II. De eerste categorie betreft de
kleine verzekeraars met de bekende grenzen: bruto premieinkomsten niet meer dan 5 miljoen euro en technische voorzieningen niet meer dan 25 miljoen euro. De tweede categorie betreft de natura-uitvaartverzekeraars. Ik meen dat de
heer Omtzigt op een gegeven moment vroeg of we voldoende gebruikmaken van de ruimte onder de richtlijn voor
deze categorie, maar zij zijn er helemaal uitgehaald. Zij vallen dus niet onder de Solvency II-systematiek. We hebben
daar wel een goed toezichtregime voor ontworpen, een
aangepast regime, dat we "basic" noemen. De allerkleinste
verzekeraars vallen ook daar weer buiten. Voor alle verzekeraars die onder het basic toezichtregime vallen heeft EIOPA dus geen rol. EIOPA staat daar helemaal buiten. Het
enige waarvoor zij zo nu en dan op de EIOPA-website moeten kijken is voor de risico-rentecurve, die maandelijks door
EIOPA wordt gepubliceerd. Verder heeft EIOPA geen rechtstreekse toezichtrol.
De versoepelingen voor de verzekeraars met een beperkte
risico-omvang zitten vooral op vermindering in de complexiteit van de berekeningen, de hoeveelheid rapportageverplichtingen en, zoals gezegd, het schrappen van de rol van
EIOPA in het toezicht. Heel concreet: basic verzekeraars
hoeven geen jaarlijkse beoordeling van het eigen risico en
de solvabiliteit te maken. Dit betekent ook dat DNB geen
bevoegdheid krijgt om aanvullende solvabiliteitseisen op te
leggen aan deze verzekeraars. De basic verzekeraars hoeven niet aan de uitgebreide governance-eisen te voldoen
van Solvency II. Deze verzekeraars kunnen de externe jaarrekening en de toezichtrapportages vrijwel op elkaar laten
aansluiten. Dat houdt in dat er geen dubbele set rapportages hoeft te worden opgesteld. De rapportageset voor de
toezichthouder zal dus een stuk beperkter zijn dan bij de
grote jongens, de Solvency II-verzekeraars. Tot slot is de
minimum nominale solvabiliteitseis voor basisverzekeraars
een stuk lager.
Naar aanleiding van de publieke consultatie zijn er nog extra
versoepelingen doorgevoerd op knelpunten die daarin naar
voren kwamen. Een belangrijke daarvan --er werd ook naar
gevraagd --is dat de voorgeschreven berekening van de risicomarge in de voorzieningen voor polishouders voor de
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natura-uitvaartverzekeringen niet wordt doorgevoerd. Ook
bij ons is de indruk dat die niet passend voor hen is en veel
te hoog uitvalt. Daarom is besloten om de oude methodiek
van de Wft voorlopig te handhaven. Sommige leden vroegen al naar de definitieve oplossing.
De Kamer moet ons daar een klein beetje tijd voor gunnen.
DNB doet een impactstudie. Daarbij heeft DNB natuurlijk
ook de hulp van de natura-uitvaartverzekeraars zelf nodig.
We zullen dan zo snel mogelijk, maar uiteraard uiterlijk in
2016, besluiten hoe de regels vanaf 2017 gaan gelden. We
kunnen nu dus nog niet precies aangeven hoe het eruitziet.
Daarnaar gaat DNB op korte termijn een studie doen. Andere uitzonderingen en de andere aanpassingen na de ronde
zijn nu bekend. Dat voor wat betreft maatwerk en beperkingen.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik heb eerst een vraag over
het laatste punt, de naturauitvaartverzekeraars. Er komt in
de loop van 2016 een definitieve oplossing. Ik ben wel benieuwd of de minister daar een datum bij kan noemen. Wij
vinden het belangrijk dat de Tweede Kamer daarover geïnformeerd wordt, zodat zij kan bekijken of zij dat ook een
adequate oplossing vindt.
Ten tweede is de minister nog niet ingegaan op mijn vraag
over de geschiktheidstoets voor kleinere verzekeraars, zeker die met een lokale binding.
Minister Dijsselbloem: Sorry?
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): De geschiktheidstoets. Natura-uitvaartverzekeraars zijn bang dat toepassing daarvan
ervoor zal zorgen dat zij straks geen lokale binding meer
hebben via de bestuursleden die de club aansturen.
Minister Dijsselbloem: De eerste vraag ging over een datum. Ik kijk even naar rechts, naar mijn ambtenaren. Het
wordt begin 2016. Het gaat via het wijzigingsbesluit 2017.
De Kamer wordt dus van tevoren geïnformeerd. Dat zeg ik
hierbij nog expliciet toe.
De tweede vraag ging over geschiktheid en betrouwbaarheid. Voor naturauitvaartverzekeraars die onder toezicht
staan, gelden inderdaad geschiktheid en betrouwbaarheid.
Daarbij houdt DNB echter wel degelijk rekening met de
grootte van een onderneming. Bij een kleine verzekeraar
wordt dus minder gevraagd aan de bestuurder of toezichthouder dan bij een grote. Ook bestuurders van kleine verzekeraars moeten echter op de hoogte zijn van komende
regelgeving voor verzekeraars. Zij moeten weten of en hoe
die op hen van toepassing is en welke gevolgen die voor de
onderneming heeft. Dat lijkt mij toch de minste vereiste.
Daar wordt dus op getoetst. Zij worden getoetst om te bekijken of zij voldoende inzicht hebben in de risico's die op hen
van toepassing zijn. Meer in algemene zin worden zij getoetst op competenties voor het besturen van een onderneming. De eisen zijn echter ook hier weer proportioneel, dus
voor kleine ondernemingen wordt de lat minder hoog gelegd
dan voor grote verzekeraars.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Het is heel goed dat daar
op een andere manier naar wordt gekeken. Er is wel degelijk een zorg, zeker bij de natura-uitvaartverzekeraars. Ik
begrijp dat zij die toets nu nog niet allemaal hebben doorstaan. Ik zou het prettig vinden als de Tweede Kamer op de
hoogte wordt gehouden van het verloop en van het aantal
verzekeraars dat door de mand valt volgens de eisen die
worden gesteld. Zo houdt de Kamer daar zicht op.
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Minister Dijsselbloem: Daar hebben we het eerder over gehad. Toen heb ik gezegd dat we dat op een soort geaggregeerd niveau aan de Kamer kunnen melden. Het gaat over
een vrij kleine sector. Het is een beetje riskant om per sector aan de Kamer te rapporteren, omdat zij dan al snel de
specifieke uitkomst kan herleiden. Ik heb dus een aarzeling
om heel specifiek per sector van verzekeraars aan de Kamer te gaan melden hoeveel er zijn afgevallen. Dat raakt al
snel aan de privacy van mensen.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Het gaat …
De voorzitter: Mevrouw De Vries, deze interruptie sta ik toe
omdat het zo'n kleine vergadering is.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Wij willen graag weten of er
daardoor bedrijven in de problemen komen en of die lokale
binding nog tot stand komt. Dat zou wat mij betreft het geaggregeerde niveau kunnen zijn. Ik hoef het niet op individueel niveau te weten.
Minister Dijsselbloem: Het kan als mevrouw De Vries ons
toestaat om het zo geaggregeerd mogelijk te doen, waarbij
we nog wel inzicht geven in deze specifieke sector. Ik zit nu
gewoon hardop te denken. Mijn aarzeling is dat het volgens
mij om twintig naturauitvaartbedrijven
in dat basic regime gaat. Er zijn nog enkele kleinere bedrijven, maar die vallen daar zelfs niet onder. Bovendien heb je
heel grote bedrijven die gewoon onder Solvency vallen. Mevrouw De Vries vraagt naar deze twintig bedrijven, althans
dat denk ik. Laten wij bekijken op welke wijze wij dit zorgvuldig kunnen doen, want ik begrijp het zorgpunt van mevrouw De Vries.
De voorzitter: Nu volgt er een nieuwe interruptie van mevrouw De Vries.
Kamerstuk 34.100, nr. 3
6. Administratieve lasten
Uit de implementatie van de Omnibus II-richtlijn vloeien
geen administratieve lasten voort. Weliswaar volgt uit de
implementatie van de Omnibus II-richtlijn dat verzekeraars
op andere wijze moeten gaan rapporteren, maar de administratieve lasten die met deze eenmalige systeemwijziging
gepaard gaan, zijn al meegenomen in het Wijzigingsbesluit
financiële markten 2015. In dit laatste besluit is al voorgesorteerd op de volledige invoering van de richtlijn solvabiliteit II, door al de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering
voor te stellen die per 1 januari 2015 al ingaan. De bedoeling is namelijk dat verzekeraars die binnen de reikwijdte
van de richtlijn solvabiliteit II vallen, al in 2015 gaan «proefdraaien» met hun systemen en met het invullen van de benodigde toezichtstaten op basis van de nieuwe regels. Hierdoor heeft de eenmalige systeemaanpassing die ervoor
zorgt dat verzekeraars aan de rapportage-eisen kunnen
voldoen, al plaatsgevonden.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
Uit de implementatie van de Omnibus II-richtlijn vloeien
geen administratieve lasten voort. In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 is al voorgesorteerd op de volledige
invoering van de richtlijn solvabiliteit II door al de nodige
aanpassingen in de bedrijfsvoering voor te stellen die per 1
januari 2015 ingaan. De leden van de fractie van de VVD
vragen wat de ingeschatte administratieve lasten waren in
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dat kader en in het kader van de Implementatiewet Richtlijn
Solvabiliteit II.
In de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II zijn de totale
eenmalige administratieve lasten als gevolg van de richtlijn
solvabiliteit II geschat op € 11,2 miljoen voor de gehele sector en de jaarlijks terugkerende administratieve lasten voortvloeiend uit de richtlijn op € 14,6 miljoen. De totale eenmalige nalevingskosten zijn toen becijferd op naar schatting €
231,8 miljoen en de totale jaarlijkse structurele nalevingskosten op naar schatting € 18,7 miljoen. In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 is een schatting gemaakt
van de administratieve lasten samenhangend met de eenmalige systeemwijziging die nodig is als gevolg van de implementatie van de richtlijn Omnibus II. Deze schatting
kwam uit op € 6,7 miljoen.
De leden van de fracties van de VVD en de PVV vragen of
er bij het vaststellen van de administratieve lasten ook rekening is gehouden met de vergunningseis voor verzekeraars
met beperkte risico-omvang en zo ja, hoe. En zo nee, waarom niet. Zij vragen voorts wat de gevolgen zijn van deze
vergunningseis voor de administratieve lasten.
De hierboven genoemde bedragen hebben alleen betrekking op verzekeraars die onder de richtlijn solvabiliteit II vallen. Voor verzekeraars met beperkte risico-omvang zijn de
administratieve lasten en de nalevingskosten berekend in
het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit
II. Deze categorie verzekeraars heeft in hoofdzaak te maken
met eenmalige nalevingskosten, samenhangend met noodzakelijke aanpassingen in hun informatiesystemen. De totale kosten (incidenteel en structureel) worden geschat op €
14 miljoen.
De leden van de fractie van het CDA vragen de regering
naar de beweegredenen om niet aan te geven welke administratieve lasten dit wetsvoorstel tot gevolg heeft. Deze leden zien namelijk wel extra administratieve handelingen,
zoals de regering zelf ook aangeeft. De regering verwijst
echter naar het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015,
waarin de kostenstijging al verwerkt is. In de ogen van de
leden van de fractie van het CDA zou de regering bij een
wetswijziging die kosten voor een bepaalde sector met zich
meebrengt, niet alleen moeten verwijzen naar een eerder
genomen verzamelbesluit, maar ook inzichtelijk moeten maken welke kosten het onderhavig wetsvoorstel met zich
meebrengt. Deze leden vinden voorts dat het enkele feit dat
kosten door (in dit geval) verzekeraars al zijn gemaakt, niet
impliceert dat het voorstel geen kosten met zich meebrengt.
Dat is volgens deze leden wel zo, alleen zijn de kosten al
gemaakt. Deze leden vragen de regering om deze kosten
inzichtelijk te maken.
Ook de leden van de fractie van de PVV vragen om de administratieve lasten die zijn meegenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 ten aanzien van verzekeraars nader te specificeren. Zij vragen hoeveel de totale
administratieve lasten voor verzekeraars als gevolg van
Solvency II (gaarne per onderdeel uitgesplitst) bedragen.
Voor een volledig beeld van de administratieve lasten als
gevolg van de richtlijn solvabiliteit, zoals gewijzigd door de
richtlijn Omnibus II, zij verwezen naar de hierboven gegeven

470

algemene delen memories van toelichting
antwoorden op soortgelijke vragen van de fracties van de
VVD en de PVV.

artikel zich niet voor verdere concretisering. Uiteindelijk zal
de Europese toezichtspraktijk hier nader invulling aan geven.

Kamerstuk 34.100, nr. 3
7. Consultatiereactie
Er is slechts een consultatiereactie ontvangen, namelijk die
van het Verbond van Verzekeraars.547 Naar aanleiding van
het verzoek van het Verbond van Verzekeraars over uitleg
van het begrip «significant marktaandeel» en «significant
aandeel in de verzekeringsactiviteiten» is de toelichting
aangepast.
Kamerstuk 34.100, nr. 6
In de brief van het Verbond van Verzekeraars bij de consultatieronde wordt aangegeven dat het zaak is alert te blijven
dat in de lagere regelgeving (gedelegeerde handelingen en
implementeren technische standaarden) langetermijnbeleggingen niet door te hoge kapitaalseisen belemmerd worden.
De leden van de fractie van de VVD vragen wat de insteek
van Nederland is op dit punt en waarom deze kapitaalseisen
niet in de richtlijn of verordening zijn vastgelegd. Zij vragen
hoe Nederland grip kan houden op de inhoud van deze lagere regelgeving op dit punt, aangezien het van belang is
voor de economie dat verzekeraars blijven investeren.
De Nederlandse inzet bij de lagere regelgeving is, net als bij
de richtlijn, gericht op effectief en proportioneel toezicht, met
een goede balans tussen regulering en marktwerking.
Daarbij zij aangetekend dat het zowel bij gedelegeerde
handelingen van de Europese Commissie als bij de op
voorstel van EIOPA door de Commissie vastgestelde technische regulerings- en uitvoeringsnormen gaat om bevoegdheden van de Commissie. Dit beperkt de directe invloed van de lidstaten. Wel is het zo dat de Commissie bij
de uitoefening van haar bevoegdheden de in het Verdrag
van Lissabon geregelde procedures in acht dient te nemen,
waardoor de lidstaten de mogelijkheid hebben binnen bepaalde termijnen commentaar te leveren op of bezwaar te
maken tegen onderdelen van de regeling. Ook kan de
Commissie deze bevoegdheden slechts uitoefenen binnen
de door de richtlijn daaraan gestelde grenzen. De lagere regelgeving heeft in beginsel uitsluitend betrekking op nietessentiële onderdelen van de richtlijn of op een technische
uitwerking daarvan.
Deze leden [van de VVD fractie (red.).] vragen hoe de toelichting is aangepast voor het begrip «significant marktaandeel» en «significant aandeel in de verzekeringsactiviteiten», zoals verzocht door het Verbond van Verzekeraars en
in de memorie van toelichting is aangegeven.
In de toelichting is verduidelijkt dat, voor zover bekend,
geen verdere invulling door EIOPA wordt voorzien van het
criterium »significant marktaandeel». Dit begrip wordt in artikel 138, vierde lid, van de richtlijn solvabiliteit II gebruikt
voor de vaststelling, door EIOPA, of sprake is van uitzonderlijke ongunstige omstandigheden die aanleiding geven tot
een verlenging van bepaalde hersteltermijnen. Aangezien
de bedoelde uitzonderlijke ongunstige omstandigheden naar
aard en effect op voorhand niet te voorspellen zijn, leent dit
547

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede
Kamer.
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Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (kamerstuk 34.204,
nr. 3)
§1. Inleiding
Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van de Wet op
het financieel toezicht (Wft) die samenhangen met de verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de
effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr.
236/2012, PbEU 2014, L 257 (hierna: verordening). Deze
verordening voorziet in Europees geharmoniseerde regels
op het gebied van het afwikkelen van effectentransacties en
bevat geharmoniseerde vereisten voor de vergunningverlening aan en het toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen (Central Securities Depositories, CSD’s).
§2. Inhoud van de verordening
Indien partijen een effectentransactie afsluiten, moet die
transactie daarna worden afgewikkeld. Kort gezegd, komt
afwikkeling erop neer dat aan de ene partij de effecten worden geleverd en de andere partij contanten ontvangt. Centrale effectenbewaarinstellingen spelen in dit proces van effectenafwikkeling een belangrijke rol. Deze instellingen dragen namelijk doorgaans zorg voor de boeking, bewaring en
afwikkeling van effecten. Centrale effectenbewaarinstellingen spelen tevens een belangrijke rol op de zekerhedenmarkt, met name voor monetairbeleidsdoeleinden.
Vanwege de rol die centrale effectenbewaarinstellingen
hebben in het afwikkelingsproces zijn de door deze instellingen geëxploiteerde effectenafwikkelingssystemen systeemrelevant voor de werking van de effectenmarkten.
Thans worden de centrale effectenbewaarinstellingen in de
Europese Unie op nationaal niveau gereguleerd. Dit heeft
ertoe geleid dat de lidstaten uiteenlopende regels inzake
afwikkeling en activiteiten van centrale effectenbewaarinstellingen hebben. Daarnaast is er beperkte concurrentie
tussen centrale effectenbewaarinstellingen. Een belegger
die grensoverschrijdend belegt, loopt hierdoor meer risico
en is duurder af.
De verordening heeft tot doel de risico’s van afwikkeling
verder te verkleinen, de efficiëntie ervan te verhogen en geharmoniseerde eisen te stellen aan centrale effectenbewaarinstellingen. Hiermee wordt beoogd om significante belemmeringen voor de interne markt op te heffen en concurrentieverstoringen te vermijden. Om deze doelstellingen te
bereiken, bevat de verordening op uiteenlopende onderwerpen regels. De eerste categorie regels ziet op de afwikkeling
van effectentransacties. De verordening bepaalt dat effecten
- zoals in Nederland reeds het geval is - giraal verhandelbaar moeten zijn. Daarnaast harmoniseert de verordening
de termijn waarbinnen een effectentransactie afgewikkeld
moet zijn. Voorts bevat de verordening regels om de afwikkeling van effectentransacties zoveel mogelijk op de beoogde afwikkelingsdatum plaats te laten vinden. Hiermee wordt
het risico op mislukte afwikkelingsoperaties geminimaliseerd
en de afwikkelingsdiscipline vergroot. De tweede categorie
regels ziet op het juridisch kader waar centrale effectenbewaarinstellingen aan moeten voldoen. De verordening har-
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moniseert het kader voor de vergunningverlening aan, de
prudentiële en organisatorische voorschriften voor en het
toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen. Daarnaast
bepaalt de verordening dat uitgevende instellingen het recht
hebben bij iedere centrale effectenbewaarinstelling in de
Europese Unie effecten te emitteren. Ook regelt de verordening de onderlinge koppelingen tussen centrale effectenbewaarinstelllingen en de toegang tussen centrale effectenbewaarinstellingen en andere marktinfrastructuren. De derde categorie regels ziet op het verrichten van bancaire nevendiensten. Centrale effectenbewaarinstellingen mogen op
grond van de verordening, mits aan bepaalde voorwaarden
is voldaan, bancaire nevendiensten verrichten.
Kamerstuk 34.204, nr. 6
Centrale effectenbewaarinstellingen zijn systeemrelevant
voor de werking van de effectenmarkten vanwege de rol die
door hen geëxploiteerde effectenafwikkelingssystemen
hebben in het afwikkelingsproces. De leden van de PvdAfractie vragen welke maatregelen de verordening centrale
effectenbewaarinstellingen (hierna: de verordening) bevat
om systeemrisico’s te matigen.
Allereerst beoogt de verordening door het geheel aan geharmoniseerde vereisten voor de vergunningverlening aan
en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen
systeemrisico’s te matigen. Centrale effectenbewaarinstellingen moeten in beginsel hun activiteiten beperken tot het
verrichten van diensten waarvoor hun vergunning geldt of
die zijn gemeld aan de toezichthouder. Verder moeten centrale effectenbewaarinstellingen beschikken over herstelplannen. De toezichthouder dient ervoor te zorgen dat er
voor iedere centrale effectenbewaarinstelling een afwikkelingsplan wordt opgesteld. Tot slot moet ook over effectenafwikkeling die plaatsvindt door instellingen die geen centrale effectenbewaarinstelling zijn, worden gerapporteerd aan
de toezichthouder.
De leden van de SP-fractie vragen in hoeverre de door artikel 5 van de verordening voorgeschreven verplichting om
een transactie op de voorgenomen afwikkelingsdatum af te
wikkelen afwijkt van de huidige praktijk.
Reeds op 6 oktober 2014 is in Nederland de voorgenomen
afwikkelingsdatum van de in artikel 5 van de verordening
bedoelde transacties verkort van drie naar twee dagen. De
verordening verplicht tot deze transitie per 1 januari 2015.
Vóór 6 oktober 2014 was het gebruikelijk dat een
koop/verkoop van effecten uiterlijk drie dagen na de uitvoering van de transactie werd afgewikkeld.
Voorts vragen de leden van de SP-fractie ten aanzien van
artikel 6 van de verordening, waarin is bepaald dat centrale
effectenbewaarinstellingen maatregelen vaststellen ter
aanmoediging en bevordering van tijdige afwikkeling van
transacties door haar deelnemers, aan welke maatregelen
hierbij kan worden gedacht.
Bij de in artikel 6 van de verordening bedoelde maatregelen
ter bevordering van tijdige afwikkeling van transacties kan
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onder meer worden gedacht aan (1) strikte tijdslijnen voor
allocatie van cash en effecten en bevestiging van de transactie (2) automatisering van het matchingproces van instructies voor afwikkeling (3) tolerantiegrenzen voor matching (4) bilaterale annuleringsfaciliteit (5) recycleverplichting voor de centrale effectenbewaarinstelling van
(aanvankelijk) falende afwikkeling van een transactie (6) informatieplicht van de CSD naar participanten en (7) realtime toegang tot informatie voor participanten.
De leden van de SP-fractie vragen naar de noodzaak voor
de vergunningtermijn van zes maanden die volgt uit artikel
17 van de verordening en de opvatting van de regering
hierover.
Zowel in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen
als in de EMIR-verordening548 is de beslistermijn voor een
vergunning gemaximeerd op zes maanden na ontvangst
van een volledige aanvraag. Binnen die termijn moeten toezichthouders in staat worden geacht zich een afgewogen
oordeel te kunnen vormen over of aan de onderneming een
vergunning kan worden verleend. Voor bestaande centrale
effectenbewaarinstellingen betekent dit overigens juist dat
gedurende deze periode gelegenheid is om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de geldende prudentiële en toezichtvereisten.
De leden van de CDA-fractie vragen aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil een centrale effectenbewaarinstelling bancaire nevendiensten mogen verlenen.
Voor het mogen verlenen van een bancaire nevendiensten
geldt dat een aanvullende vergunning nodig is. Die aanvullende vergunning wordt slechts verleend indien de centrale
effectenbewaarinstelling beschikt over een bankvergunning.
Daarnaast dient de centrale effectenbewaarinstelling op
grond van de verordening te voldoen aan aanvullende prudentiële en toezichtsvereisten.
De leden van de CDA-fractie vragen voorts aan te geven
waar de verordening zorgt voor een overdracht van bevoegdheden naar Europa en of door de verordening Nederlandse standaarden nu Europese standaarden worden.
De verordening geeft een geharmoniseerd kader voor het
toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen door bestaande wereldwijd geldende standaarden grotendeels te
codificeren. Nationale toezichthouders passen dit toezichtkader toe. In zoverre is er dus geen sprake van overdracht
van bevoegdheden naar Europa. Voorheen werd dit toezicht
uitgeoefend namens de minister van Financiën door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het vervolg oefenen De
Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM gezamenlijk het
toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen uit.549
De leden van de VVD-fractie vragen waarom er over het
wetsvoorstel geen consultatie heeft plaatsgevonden.
Aangezien het wetsvoorstel dient ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen, heeft geen consultatie hierover
548
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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).
Stb. 2015, 97.
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plaatsgevonden. Wel is de inhoud van het wetsvoorstel afgestemd met de AFM en met DNB.
Kamerstuk 34.208, nr. 11
Minister Dijsselbloem: De heer Merkies heeft met betrekking
tot de centrale effectenbewaarinstellingen gevraagd waar de
behoefte aan meer concurrentie vandaan komt. De verordening heeft in de eerste plaats vooral als doel de afwikkeling van effectentransacties veiliger en efficiënter te maken
en een geharmoniseerd toezichtskader te introduceren.
Daarmee wordt een Europese markt gecreëerd met een gelijk speelveld. Dat betekent ook dat monopolies die tot nu
toe bestaan, worden doorbroken, zoals van de Nederlandse
centrale effectenbewaarinstelling Euroclear. Dat creëert
ruimte voor nieuwe toetreders. Wanneer dat gepaard gaat
met het behoud van kwaliteit of zelfs versterking van kwaliteit en veiligheid in de markt, dan is dat natuurlijk toe te juichen.
Kamerstuk 34.204, nr. 3
§3. Inhoud van het wetsvoorstel
De verordening heeft rechtstreekse werking in de Nederlandse rechtsorde en behoeft als zodanig geen omzetting in
de Nederlandse wet- en regelgeving. Wel is het nodig om
de nationale instanties aan te wijzen die zijn belast met de
uitvoering en handhaving van de verordening. Daarin is
reeds voorzien door in het besluit uitvoering EUverordeningen financiële markten550 aansluitend op de in de
artikelen 1:24 en 1:25 Wft neergelegde taakverdeling zowel
de Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) aan te wijzen als bevoegde toezichthouder.
Daarnaast worden in het voornoemde besluit de artikelen uit
de verordening aangewezen bij overtreding waarvan een
last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan worden
opgelegd.
Om de naleving van de bepalingen uit de verordening te bevorderen, dienen lidstaten er voorts voor te zorgen dat de
aangewezen nationale toezichthouders bij overtreding van
de bepalingen uit de verordening maatregelen en sancties
kunnen opleggen (zie artikel 61, eerste en tweede lid, van
de verordening). Deze maatregelen en sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De Wft kent
reeds een goed uitgewerkt stelsel van handhavingsbevoegdheden dat aan deze criteria voldoet. Niettemin zal dit
systeem door middel van het onderhavige wetsvoorstel op
punten in lijn moeten worden gebracht met de verordening.
Reden hiervoor is dat in de verordening een opsomming
van maatregelen en sancties wordt gegeven die ten minste
door de nationale toezichthouders moeten kunnen worden
opgelegd. Niet alle in de verordening opgesomde maatregelen en sancties kunnen op grond van de Wft worden opge550

Besluit van 19 februari 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met
de uitvoering en handhaving van verordening (EU) nr.
909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli
2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in
de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU
en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Stb.
2015, 97).
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legd. Zo bepaalt de verordening dat de maximaal door de
toezichthouder op te leggen bestuurlijke boete voor een afzonderlijke zware overtreding door een centrale effectenbewaarinstelling of een aangewezen kredietinstelling ten minste 5 miljoen euro bedraagt indien de centrale effectenbewaarinstellling of aangewezen kredietinstelling een natuurlijke persoon is, of 20 miljoen euro of 10% van de totale jaaromzet indien er sprake is van een rechtspersoon (artikel 63,
tweede lid, onderdelen f en g, van de verordening). Thans
bedraagt dat maximum op grond van de Wft 4 miljoen euro.
De verordening bevat daarnaast bepalingen met betrekking
tot het bekend maken van sancties en het melden van overtredingen (artikelen 62, eerste lid, en 63, tweede lid, onderdeel a, van de verordening). Voorts schrijft de verordening
voor dat de toezichthouder de mogelijkheid moet hebben
om natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor een
zware overtreding een verbod op te leggen om leidinggevende functies uit te oefenen (artikel 63, tweede lid, onderdeel d, van de verordening). Het handhavingsinstrumentarium wordt met het oog op de uitvoering en handhaving van
de verordening op voornoemde punten aangepast.
Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). De verordening voorziet in een rechtstreeks werkende vergunningplicht voor centrale effectenbewaarinstellingen. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat de
kosten die de vergunningverlenende toezichthouder (AFM)
maakt voor de verlening van een vergunning –oftewel het
verrichten van een eenmalige toezichthandeling– in rekening kunnen worden gebracht bij de verzoekende effectenbewaarinstelling. De verordening bevat tevens geharmoniseerde eisen voor het toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen. De uitvoering en handhaving van deze eisen
brengen kosten voor de toezichthouders met zich. Op grond
van de Wet bekostiging financieel toezicht worden de kosten van de toezichthouders via een jaarlijkse heffing doorbelast aan de sector. Als gevolg van de verordening moet de
procentuele verdeling van de kosten over de verschillende
toezichtcategorieën worden aangepast. Deze aanpassing
dient in beginsel te gebeuren per 1 januari van het jaar
waarin het doorlopend toezicht op centrale effectenbewaarinstellingen van start gaat. Hieromtrent bestaat nog geen
zekerheid maar vast staat dat het laatste niet vóór 2016 zal
gebeuren. De daarvoor benodigde wijziging van de Wbft is
niet in dit wetsvoorstel opgenomen maar zal later in een separaat (mogelijk ook meer wijzigingen van die wet omvattend) voorstel tot wijziging van de Wbft worden meegenomen.
Kamerstuk 34.204, nr. 6
De leden van de SP-fractie en de VVD-fractie hebben vragen gesteld over de exacte reikwijdte van de bevoegdheid
van de toezichthouder om personen de bevoegdheid tot uitoefening van leidinggevende functies bij centrale effectenbewaarinstellingen of aangewezen kredietinstellingen, te
ontzeggen. Voor welke overtredingen kan de ontzegging
worden opgelegd en voor welke leidinggevende functies
geldt de ontzegging?
De ontzegging kan worden opgelegd voor overtredingen
van de bij of krachtens die verordening gestelde regels, mits
de overtreding is gerangschikt in de hoogste boetecategorie
(3). Dan gaat het bijvoorbeeld om overtreding van het voor-
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schrift transacties op de voorgenomen datum af te wikkelen,
of het actief zijn als centrale effectenbewaarinstelling zonder
over de daarvoor vereiste vergunning te beschikken. De
ontzegging is tijdelijk. Een permanente ontzegging kan
evenwel worden opgelegd in geval van recidive. De ontzegging geldt voor het uitoefenen van leidinggevende functies
bij alle centrale effectenbewaarinstellingen of aangewezen
kredietinstellingen met zetel in Nederland. Daarnaast kan de
toezichthouder het feit dat een dergelijke ontzegging is opgelegd door de Nederlandse toezichthouder of door een
toezichthouder in een andere lidstaat betrekken bij het
(her)toetsen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van
(dagelijks) beleidsbepalers van bepaalde andere financiële
ondernemingen.
De leden van de PvdA-fractie vragen of de toezichthouder
altijd vooraf de geschiktheid en betrouwbaarheid van (dagelijkse) beleidsbepalers van genoemde instellingen toetst.
Dat is het geval.
De verordening centrale effectenbewaarinstellingen maakt
mogelijk dat zich in Nederland meerdere centrale effectenbewaarinstellingen vestigen. De leden van de SP-fractie en
de CDA-fractie hebben gevraagd of dit ook de verwachting
is van de regering en wat dit betekent in vergelijking met de
huidige situatie, waarin er slechts één centrale effectenbewaarinstelling is.
De verordening centrale effectenbewaarinstellingen creëert
één Europese markt en maakt het mogelijk dat centrale effectenbewaarinstellingen hun diensten grensoverschrijdend
kunnen verlenen zonder dat zij aan uiteenlopende toezichtregimes behoeven te voldoen. De verordening heeft dan
ook tot doel concurrentieverstoringen binnen Europa op te
heffen. Het wordt dus makkelijker voor centrale effectenbewaarinstellingen die gevestigd zijn in andere lidstaten, om
hun diensten ook in Nederland aan te bieden. Of de verordening ertoe leidt dat zich in Nederland daadwerkelijk
meerdere centrale effectenbewaarinstellingen vestigen, zal
moeten blijken.
De leden van de PVV-fractie hebben gevraagd naar hoe het
opleggen van de maximaal door de toezichthouder op te
leggen boete in zijn werking gaat en of het klopt dat alle
centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen kredietinstellingen met een jaaromzet van 200 miljoen euro een
boete van 10% van de jaaromzet krijgen. Ook hebben deze
leden gevraagd wanneer er sprake kan zijn van een “afzonderlijke zware overtreding”.
Ter zake van overtredingen begaan door centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen kredietinstellingen die
rechtspersoon zijn, zal de toezichthouder een maximale
boete kunnen opleggen van 20 miljoen euro of, indien dat
meer is, 10% van de omzet in het voorafgaande boekjaar.
Het betreft een bovengrens; de in een concreet geval op te
leggen boete hangt af van verschillende omstandigheden,
waaronder de ernst van de overtreding. Er zal dus niet aan
alle centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen
kredietinstellingen met een jaaromzet van 200 miljoen euro
bij overtredingen steeds een boete van 10% van de jaaromzet worden opgelegd.
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Voorts is in het algemeen deel van de toelichting bij het
wetsvoorstel is abusievelijk vermeld dat het moet gaan om
een afzonderlijke zware overtreding, bedoeld is te zeggen
dat het moet gaan om een overtreding.
Kamerstuk 34.204, nr. 3
§ 4. Gevolgen voor het bedrijfsleven: administratieve lasten
en inhoudelijke nalevingskosten
Zoals hierboven reeds is aangegeven, wordt door middel
van dit wetsvoorstel het handhavingsinstrumentarium van
de toezichthouders in lijn gebracht met de verordening. Deze wijzigingen hebben geen administratieve lasten of inhoudelijke nalevingskosten voor het bedrijfsleven en de burger
tot gevolg. Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel ter uitvoering
van de verordening in enkele andere wijzigingen van de Wft.
Het gaat hierbij om een kennisgevingsverplichting voor centrale effectenbewaarinstellingen aan de toezichthouders (artikelen 16 en 54 van de verordening) en een verplichting
voor deze bewaarinstellingen om te beschikken over passende procedures voor het melden van inbreuken (artikel 65
van de verordening). Om de (financiële) gevolgen van de
invoering van de verordening op het Europese bedrijfsleven
te bepalen, heeft de Europese Commissie een Impact Assessment uitgevoerd. De Europese Commissie verwacht dat
de verordening geen noemenswaardige stijging van administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot gevolg zal hebben.
Daar waar sprake zal zijn van een stijging, zal die stijging
volgens de Europese Commissie meevallen omdat de kosten voor afwikkeling zullen afnemen (doordat afwikkelingssystemen worden geharmoniseerd).551
§ 5.Verhouding tot de Wijzigingswet financiële markten
2016
Aan een deel van de verordening wordt uitvoering gegeven
door middel van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële
markten 2016, dat naar verwachting nagenoeg gelijktijdig
met het onderhavige wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
zal worden aangeboden. Door de verordening wordt het
mogelijk dat zich meerdere centrale effectenbewaarinstellingen in Nederland vestigen. Door de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt de Wet giraal effectenverkeer
(Wge) zo aangepast dat alle in Nederland gevestigde centrale effectenbewaarinstellingen girodepots in de zin van die
wet kunnen aanhouden. Kort gezegd, betekent dit dat in de
bepalingen waar thans wordt gesproken over “het” centraal
instituut in het vervolg zal worden gesproken over “een”
centraal instituut. In het vervolg zal het toezicht op het centraal instituut worden uitgeoefend op grond van de direct
werkende verordening. Gelet hierop kunnen de artikelen 2,
3 en 4, die thans het toezicht op het Nederland centraal instituut regelen, komen te vervallen. Hierin voorziet de Wijzigingswet financiële markten 2016 eveneens. Laatstgenoemde wet wijzigt daarnaast de Wge –overigens niet ter
uitvoering van de verordening– met het doel om derivatenbezitters te beschermen tegen het faillissement van hun
tussenpersoon. Omwille van de overzichtelijkheid zijn alle
wijzigingen van de Wge opgenomen in de Wijzigingswet financiële markten 2016.
551

Kamerstuk 22.112, nr. 1397.
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Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (kamerstuk 34.232, nr. 3)
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn
2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad van
22 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijn 2004/109/EG
van het Europees parlement en de Raad betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten, de Richtlijn
2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot
de handel worden toegelaten en de Richtlijn 2007/14/EG
van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van de richtlijn
transparantie de uitvoeringsrichtlijn (PbEU 2013, L 294) (de
wijzigingsrichtlijn). Deze wijzigingsrichtlijn beoogt de toepassing van de richtlijn transparantie552 voor met name kleine
en middelgrote ondernemingen te vereenvoudigen en de effectiviteit ervan te verbeteren met name als het gaat om
transparantie van de zeggenschap in uitgevende instellingen. Hiermee wordt het internationaal concurrerend vermogen van de Europese Unie bevorderd en aan de vermindering van de administratieve lasten bijgedragen.
De richtlijn transparantie bevat uiteenlopende verplichtingen
voor het openbaar maken van gereglementeerde informatie
door uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Doel
hiervan is de verspreiding van periodieke en doorlopende
informatie binnen Europa te verbeteren om een hoog niveau
van beleggersbescherming te realiseren en de marktefficientie te waarborgen. Voorts bevat de richtlijn transparantie
bepalingen met betrekking tot de openbaarmaking van zeggenschap in uitgevende instellingen (de artikelen 9 tot en
met 15 van de richtlijn). Deze bepalingen strekken ertoe een
regeling te geven voor het openbaar maken door aandeelhouders en andere stemgerechtigden van hun zeggenschap
in uitgevende instellingen. Zij zijn hiertoe verplicht indien die
zeggenschap de drempelwaarden bereikt of onder- of overschrijdt. Het doel hiervan is om beleggers in staat te stellen
geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. De richtlijn (en de daarmee samenhangende uitvoeringsrichtlijn) is
geïmplementeerd in de hoofdstukken 5.1a en 5.3 van de
Wet op het financieel toezicht (Wft) en in de daarop gebaseerde regelgeving, zoals het Besluit melding zeggenschap
en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft en het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen
Wft.
De wijzigingsrichtlijn vloeit voort uit de evaluatie van de werking van de richtlijn transparantie die de Europese Commissie – ingevolge artikel 33 van de richtlijn – heeft uitgevoerd.
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Richtlijn 2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad
van 22 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijn 2004/109/EG
van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende
instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU 2004, L 390).
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Uit het evaluatieverslag van de Commissie van 27 mei
2010553 volgt dat de transparantievoorschriften op onderdelen verbetering behoeven. Het verslag van de Commissie
maakt in het bijzonder duidelijk dat het nodig is om de verplichtingen van uitgevende instellingen te vereenvoudigen
om de gereglementeerde markten aantrekkelijker te maken
voor kleine en middelgrote uitgevende instellingen die kapitaal aantrekken in Europa. Voorts volgt uit het verslag dat
de effectiviteit van de bestaande transparantieregeling kan
worden verbeterd, in het bijzonder met betrekking tot de bekendmaking van deelnemingen. Zoals hiervoor is opgemerkt, strekt de wijzigingsrichtlijn er met name toe de richtlijn transparantie op die onderdelen aan te passen.
In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op de wijzigingen van
de richtlijn transparantie, zoals geïmplementeerd in onderhavig wetsvoorstel. Veel van de aanpassingen van de richtlijn zijn niet in voorliggend wetsvoorstel opgenomen omdat
deze reeds in Nederland zijn geïmplementeerd of nog door
de Europese Commissie moeten worden vastgesteld. Dit
wordt in paragraaf 3 op hoofdlijnen uiteengezet. In paragraaf 4 wordt ingegaan op de gevolgen voor de regeldruk
en de toezichtkosten. In paragraaf 5 worden de consultatie
van het wetsvoorstel en de reacties daarop besproken. Tot
slot wordt in paragraaf 6 de transponeringstabel opgenomen.
§ 2. Inhoud implementatiewetsvoorstel wijzigingsrichtlijn
In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten uit onderhavig wetsvoorstel ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn uiteengezet.
a. Schrappen van tussentijdse verklaringen van uitgevende
instellingen
Verplaatst naar de toelichting bij art. 5:25e (oud) (red.).
b. Verslag over betalingen aan overheden
Verplaatst naar de toelichting bij art. 5:25e (red.).
c. Handhaving
Verplaatst naar de toelichting bij art. 1:81 (red.).
d. Overige aspecten
Een ander aspect uit dit wetsvoorstel is de voorgestelde
verduidelijking van de definitie van lidstaat van herkomst.
Hiermee wordt met name beoogd te voorkomen dat uitgevende instellingen zich kunnen onttrekken aan het toezicht
ingevolge de richtlijn transparantie (door het niet maken van
een keuze voor de lidstaat van herkomst). Voor een meer
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij
de voorgestelde wijziging van artikel 5:25a van de wet. Verder bevat dit wetsvoorstel bepalingen die onder meer strekken tot verlenging van de uiterste termijn voor (i) het voor
het publiek beschikbaar houden van het jaar- en halfjaarverslag door uitgevende instellingen (van vijf jaar naar tien
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COM(2010) 243 definitief van 27 mei 2010. Dit verslag ging
vergezeld van een gedetailleerder werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2010) 61).
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jaar) (artikelen 5:25c en 5:25d) en (ii) het publiceren van het
halfjaarverslag (van twee naar drie maanden na afloop van
de eerste zes maanden van het boekjaar) (artikel 5:25d). De
achtergrond hiervan is verbetering van de transparantie
respectievelijk het bieden van aanvullende flexibiliteit en
daarmee verlichting van de administratieve lasten. Ook
wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld de verplichtingen met
betrekking tot de bekendmaking van nieuwe emissies van
leningen en het melden van een ontwerp van een voorgenomen statutenwijziging af te schaffen. De reden hiervoor is
dat deze bepalingen voor weinig aanvullende informatie
zorgen wegens bestaande gelijksoortige verplichtingen in
andere richtlijnen 554 terwijl met schrapping hiervan wel de
administratieve lasten van de uitgevende instellingen kunnen worden verlicht.
§ 3. Overige aspecten wijzigingsrichtlijn
De wijzigingsrichtlijn bevat een aantal wijzigingen van de
richtlijn transparantie die (thans) geen implementatie behoeven en derhalve ook niet in voorliggend wetsvoorstel zijn
opgenomen. De reden hiervoor is dat deze wijzigingen in
Nederland reeds geldend recht zijn of nog door de Europese Commissie moeten worden vastgesteld. In deze paragraaf wordt hierop op hoofdlijnen nader ingegaan.
a. Aanscherping en verduidelijking regels rond melding zeggenschap
Een belangrijk onderdeel van de aanpassing van de richtlijn
transparantie is de harmonisatie van de melding van (substantiële) zeggenschap van aandeelhouders in uitgevende
instellingen. Zo wordt de meldingsplicht uitgebreid naar alle
instrumenten waarvan het economisch effect vergelijkbaar
is met het houden van aandelen en rechten op het verwerven van aandelen (de zogenaamde cash settled instrumenten). Deze maatregel strekt ertoe te voorkomen dat heimelijk participaties in ondernemingen worden verworven waardoor een onjuist of misleidend beeld ontstaat van de economische eigendom van beursondernemingen.
Voorts wordt de berekeningswijze van het stemmenbelang
(delta adjusted methode) verder geharmoniseerd evenals
vrijstellingen van de meldingsplichten en de wijze van samenvoeging van deelnemingen in de vorm van aandelen
met deelnemingen in de vorm van financiële instrumenten
waaraan stemrechten zijn verbonden. Deze maatregelen
hebben in Nederland weinig gevolgen omdat ze goeddeels
al onderdeel zijn van Nederlandse wet- en regelgeving (of
nader door de Europese Commissie moeten worden vastgesteld) en behoeven dan ook (thans) geen tot nauwelijks
implementatie (op wetsniveau). Vergelijk onder meer artikel
5:45, tiende lid, van de Wft waarin de meldingsplicht eerder
al is uitgebreid naar cash settled instrumenten, artikel 5 van
het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen wat betreft de samenvoeging en de
«Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen
van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking
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Richtlijn marktmisbruik respectievelijk de Richtlijn 2007/36/EG
van het Europees parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU 2007,
L184, p. 17).
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heben en de meldingsplicht bij indices en mandjes» van de
AFM waarin de delta adjusted berekeningswijze verplicht is
gesteld. 555 In dit wetsvoorstel wordt de uitbreiding van de
meldingsplicht voor cash settled instrumenten die is opgenomen in artikel 5:45, tiende lid, van de Wft, wel uitgebreid
naar een melding van zowel aandelenbelang als stemmenbelang. Ook wordt in de artikelsgewijze toelichting weergegeven dat niet alleen cash settled, maar ook andere vergelijkbare instrumenten onder de meldingsplicht vallen. Voor
de volledigheid wordt opgemerkt dat de nader door de
Commissie vast te stellen aspecten geïmplementeerd kunnen worden op het niveau van een algemene maatregel van
bestuur of ministeriële regeling.
Kamerstuk 34.232, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen welke aspecten de Europese Commissie nader kan vaststellen en waarom dit
wordt geïmplementeerd via lagere regelgeving in plaats van
in de wet. Voorts vragen de leden van de VVD-fractie of deze door de Europese Commissie nader vast te stellen aspecten in Nederland op het niveau van een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling worden geïmplementeerd en hoe de consultatie daarover plaatsvindt.
De richtlijn transparantie bevat op een aantal onderdelen
delegatiebevoegdheden die nog nader moeten worden ingevuld. Deze delegatiebevoegdheden van de Europese
Commissie betreffen uitsluitend het vaststellen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) zal ontwerpen. Voorbeelden zijn
onder meer de technische reguleringsnormen ter specificatie van een uniform elektronisch verslaggevingsformaat en
de reguleringsnormen waarin technische eisen zijn opgenomen met betrekking tot de toegang tot gereglementeerde
informatie. Gelet op het technische karakter van deze regels
– en gelet op het gegeven dat deze regels nog moeten worden vastgesteld en lagere regelgeving in dit opzicht meer
flexibiliteit biedt – worden deze regels niet op wetsniveau
maar via lagere regelgeving geïmplementeerd. Het voornemen bestaat om deze aspecten tezijnertijd op het niveau
van een algemene maatregel van bestuur te implementeren
en de ontwerpvoorstellen daartoe te consulteren. Slechts
één aspect zal – in lijn met de wetssystematiek – op het niveau van een ministeriële regeling worden geïmplementeerd. Dit heeft betrekking op de samenwerking tussen toezichthouders. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar vergelijkbare vragen van de leden van de VVD-fractie
in paragraaf 9 «Overig».
Kamerstuk 34.232, nr. 3
b. Lidstaatopties
De wijzigingsrichtlijn bevat enkele lidstaatopties. In onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld om over het algemeen
geen gebruik te maken van de lidstaatopties, zoals de mogelijkheid voor lidstaten om uitgevende instellingen te verplichten tot het publiceren van aanvullende periodieke financiële informatie. Achtergrond hiervan is dat het gebruikmaken van lidstaatopties tot gevolg zou kunnen hebben dat
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De verplichtingen uit de wijzigingsrichtlijn die zijn opgenomen
in de beleidsregel van de AFM zullen worden overgeheveld
naar het niveau van een algemene maatregel van bestuur.
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Nederlandse beursondernemingen voor internationale beleggers minder aantrekkelijk zouden kunnen worden om in
te investeren. Daarbij lijkt het gebruikmaken van lidstaatopties niet goed verenigbaar met de doelstellingen van de wijzigingsrichtlijn om de administratieve lasten (voor met name
kleine en middelgrote uitgevende instellingen) te verminderen (waar dit geen afbreuk doet aan de beleggersbescherming) en verdere harmonisatie te realiseren. Nederland
maakt echter wel gebruik van de lidstaatoptie om een lagere
drempel vast te stellen voor de meldingsplicht van zeggenschap in uitgevende instellingen. In Nederland is – mede
gegeven de specifieke aandeelhoudersstructuur in uitgevende instellingen in Nederland – (reeds eerder) voor een
lagere drempel van de meldingsplicht (van 3%) gekozen om
voldoende transparantie van zeggenschap in uitgevende instellingen te waarborgen (vergelijk de artikelen 5:38, vierde
lid, en 5:39, derde lid, Wft). Dit geldt eveneens voor eventuele reeds bestaande specifieke regels op het gebied van
overnamebiedingen danwel voor eventuele bestaande aanvullende informatieverplichtingen.
Kamerstuk 34.232, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom statutaire additionele meldingsgrenzen niet worden verboden?
De richtlijn transparantie heeft betrekking op kenbaarheid
van zeggenschap in uitgevende instellingen in den brede,
voor onder meer (toekomstige) aandeelhouders, beleggers
en uitgevende instellingen. Aandeelhouders dienen hiertoe
hun zeggenschap in uitgevende instellingen bij de AFM te
melden. Een verbod van additionele statutaire meldingsgrenzen, op basis waarvan aandeelhouders hun zeggenschap aan de uitgevende instelling kenbaar maken, zou
verder gaan dan de richtlijn transparantie voorschrijft en een
nationale kop behelzen. Om die reden wordt daarvan in onderhavig implementatievoorstel afgezien.
De leden van de VVD-fractie vragen welke eventuele aanvullende informatieverplichtingen of specifieke regels op het
gebied van overnamebiedingen reeds bestaan en waarom
deze niet worden heroverwogen?
Dit betreft eventuele bestaande regels die specifiek zien op
informatieverstrekking in het kader van het overnameproces
en aanvullende informatieverplichtingen met name specifiek
voor financiële instellingen. Gedacht kan worden aan de
verplichting voor bijvoorbeeld verzekeraars om informatie te
verschaffen over hun solvabiliteit maar ook in algemene zin
het melden van kapitaalbelang. Deze regels zijn niet heroverwogen onder meer gegeven het specifieke karakter ervan (bijvoorbeeld alleen voor financiële instellingen, vaak
voortkomend uit overige richtlijnen).
De leden van de VVD-fractie vragen of er een overzicht kan
worden gegeven van de lidstaatopties die door de andere
lidstaten gebruikt worden. Ook de leden van de D66-fractie
vragen naar een overzicht van het gebruik van de lidstaatopties door andere lidstaten.
De lidstaten zijn momenteel druk doende met de implementatie van de richtlijn transparantie. Mede om die reden is het
thans niet mogelijk om een overzicht van het gebruik van de
lidstaatopties door andere lidstaten te verstrekken.
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De leden van de SP-fractie en de PVV-fractie vragen aan de
regering om aan te geven welke lidstaatopties er zijn en
vervolgens per lidstaatoptie aan te geven waarom hiervan
geen gebruik wordt gemaakt.
In onderhavig wetsvoorstel wordt voorgesteld om over het
algemeen geen gebruik te maken van de lidstaatopties.
Achtergrond hiervan is dat het gebruikmaken van lidstaatopties tot gevolg zou kunnen hebben dat Nederlandse beursondernemingen voor internationale beleggers minder aantrekkelijk zouden kunnen worden om in te investeren. Daarbij lijkt het gebruikmaken van lidstaatopties niet goed verenigbaar met de doelstellingen van de wijzigingsrichtlijn om
de administratieve lasten (voor met name kleine en middelgrote uitgevende instellingen) te verminderen (waar dit geen
afbreuk doet aan de beleggersbescherming) en verdere
harmonisatie te realiseren.
De lidstaatopties zijn opgenomen in de artikelen 3, eerste lid
bis, en 28 ter, derde lid, van de richtlijn transparantie. Artikel
3, eerste lid bis, van de richtlijn biedt de mogelijkheid om
uitgevende instellingen te verplichten tot het frequenter publiceren van aanvullende periodieke financiële informatie
dan de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving. In
het onderhavige wetsvoorstel is geen gebruik gemaakt van
deze lidstaatoptie. Achtergrond hiervan is onder meer gelegen in een verwachte verlichting van de administratieve lasten voor uitgevende instellingen, vermindering van (eventuele) korte termijndruk op uitgevende instellingen en het
stimuleren van beleggers om een langere termijn visie aan
te nemen. Ook bevat het eerste lid bis van artikel 3 van de
richtlijn de mogelijkheid om strengere eisen op te leggen ten
aanzien van inhoud, de procedure en de termijnen voor
kennisgeving. Ook hiervan wordt over het algemeen geen
gebruik gemaakt mede omwille van redenen van verdere
harmonisatie.
Artikel 28 ter, derde lid, van de richtlijn bevat de mogelijkheid voor lidstaten om te voorzien in aanvullende sancties
en hogere bestuursrechtelijke boetes dan in de richtlijn
voorzien. Van deze lidstaatoptie wordt voorgesteld evenmin
gebruik te maken. De in de richtlijn opgenomen sancties zijn
doeltreffend en afschrikwekkend en er is dan ook geen aanleiding om op dit punt van de richtlijn af te wijken.
Voor de lidstaatopties waarvan wordt voorgesteld gebruik te
maken wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen van de leden van de VVD-fractie en de CDA-fractie
over de voorgestelde lagere drempel voor de melding van
zeggenschap en de beantwoording van de vragen van de
leden van de VVD-fractie over de regels op het gebied van
overnamebiedingen en bestaande aanvullende informatieverplichtingen.
Kamerstuk 34.232, nr. 3
c. Harmonisatie elektronische verslaggevingsstandaard
Ingevolge de wijziging van de richtlijn transparantie wordt
per 1 januari 2020 één enkel elektronisch verslaggevingsformaat verplicht gesteld voor de opstelling van financiële
jaarverslagen. Het gaat derhalve om financiële jaarverslagen over boekjaren vanaf 1 januari 2019. Een dergelijke geharmoniseerde elektronische standaard voor de jaarverslagen wordt nuttig geacht voor uitgevende instellingen, beleggers en toezichthouders. Hierdoor zal naar verwachting het
rapporteren worden vergemakkelijkt en zal de toegankelijk-
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heid, het analyseren en het vergelijken van financiële jaarverslagen naar verwachting worden bevorderd. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) is aangewezen om een voorstel voor technische regels voor de verslaggevingsstandaard te ontwikkelen waarbij verwezen
dient te worden naar bestaande en toekomstige technologische opties, zoals eXtensible Business Reporting Language (XBRL). De Europese Commissie zal de verslaggevingsstandaard vaststellen. Dit behoeft thans geen implementatie via onderhavig wetsvoorstel. Artikel 5:25w Wft
biedt reeds een grondslag om bij algemene maatregel van
bestuur regels te stellen ter uitvoering van een dergelijk bindend besluit van de Europese Commissie dat is gebaseerd
op de richtlijn transparantie.
d. Opslag gereglementeerde informatie
Ook zijn in de wijzigingsrichtlijn bepalingen opgenomen ter
verbetering van het huidige netwerk van nationale opslagmechanismen van gereglementeerde informatie. Het doel
hiervan is om de grensoverschrijdende toegang tot gereglementeerde informatie – en daarmee grensoverschrijdende beleggingen – te vergemakkelijken. Hiertoe heeft de Europese Commissie meer gedelegeerde bevoegdheden gekregen, met name wat betreft de toegang tot gereglementeerde informatie op het niveau van de Europese Unie. Ook
zal ESMA een webportaal opzetten en onderhouden dat
fungeert als een centraal Europees elektronisch toegangspunt voor gereglementeerde informatie op het niveau van
de Europese Unie (in plaats van op het niveau van de 27
verschillende nationale opslagmechanismen). Deze bepalingen richten zich tot ESMA en de Europese Commissie en
behoeven derhalve thans (naar hun aard) geen implementatie. Daarbij geldt dat artikel 7 van het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft reeds regels bevat waaraan de centrale opslag van de gereglementeerde informatie door de aangewezen instantie (in Nederland: de AFM) ten minste moet voldoen. Deze regels c.q.
onderwerpen wijken niet af van de (vooralsnog niet bindende) aanbeveling van de Europese Commissie van 11 oktober 2007556 met richtsnoeren waarmee bij de oprichting van
de instantie rekening kan worden gehouden opdat deze in
de toekomst effectief kan samenwerken met het nog te ontwikkelen centraal Europees elektronisch toegangspunt.
§ 4. Gevolgen voor het bedrijfsleven
In deze paragraaf worden de administratieve lasten en de
nalevingskosten voor het bedrijfsleven, voor zover relevant,
weergegeven als gevolg van de implementatie van de wijziging van de richtlijn transparantie. Naar verwachting zal onderhavig wetsvoorstel per saldo geen tot nauwelijks gevolgen hebben voor de toezichtskosten van de AFM.
Schrappen van tussentijdse verklaringen van uitgevende instellingen Bij de invoering van de verplichting voor uitgevende instellingen om tweemaal per jaar een tussentijdse
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Aanbeveling nr. 2007/657/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 oktober 2007 over het elektronische netwerk van officieel aangewezen mechanismen
voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie als
bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement
en de Raad (PbEU 2007, L26).
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verklaring te publiceren zijn de hieraan verbonden administratieve lasten begroot op een bedrag van € 46.200 en de
nalevingskosten op een bedrag van in totaal circa € 1,6 miljoen. 557 Het schrappen van deze verplichting leidt op z’n
minst tot een vermindering in administratieve lasten en nalevingskosten met de hiervoor vermelde bedragen.
Introductie verslaggeving van betalingen aan landen («verslag over betalingen aan overheden»)
De voorgestelde verplichting om een verslag algemeen verkrijgbaar te stellen over betalingen aan overheden raakt
naar verwachting een uiterst gering aantal uitgevende instellingen (namelijk enkel die uitgevende instellingen die actief
zijn in de winningsindustrie of in de houtkap van oerbossen
en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt) Het gaat na verwachting op dit
moment om circa 1 tot 5 uitgevende instellingen. Deze
voorgestelde verplichting heeft naar verwachting geen tot
nauwelijks gevolgen voor de administratieve lasten. Hieraan
zijn echter wel nalevingskosten verbonden. De incidentele
nalevingskosten die hiermee gemoeid zijn worden per instelling begroot op incidenteel (jaar 1) € 212.244 per entiteit
en vervolgens structureel per jaar € 74.490 per entiteit. 558
Deze kosten vloeien onder meer voort uit het ontwerpen van
het (format van het) verslag en de terugkerende jaarlijkse
rapportagekosten.
Schrappen algemeen verkrijgbaarstelling nieuwe emissie
van obligatieleningen
Het algemeen verkrijgbaar stellen van informatie omtrent
een nieuwe emissie van obligatieleningen, met bijbehorende
garanties en zekerheden, valt buiten het prospectustoezicht
van de AFM. Mede gelet hierop is het thans niet goed mogelijk om de door de schrapping van deze verplichting teweeg gebrachte veranderingen in nalevingskosten eenduidig te kwantificeren anders dan dat deze wijziging naar verwachting tot een aanzienlijke vermindering van de nalevingskosten zal leiden. Deze wijziging heeft nauwelijks gevolgen voor de administratieve lasten, anders dan dat dit tot
een kleine verlichting zal leiden.
Schrappen verplichte mededeling ontwerp voorgenomen
statutenwijziging
De AFM ontving jaarlijks gemiddeld circa dertig meldingen
van een ontwerp van een voorgenomen statutenwijziging.
De met het doen van een dergelijke melding gemoeide tijd
wordt begroot op 1 uur. Dit betekent dat het schrappen van
een dergelijke mededelingsplicht neerkomt op een vermindering in administratieve lasten van circa € 1.350 (30 meldingen x 1 uur x € 45).
Introductie meldingen wijziging samenstelling substantiële
deelneming De wijziging van artikel 5:41 zal vermoedelijk
leiden tot een toename van circa 50 tot 100 meldingen. Met
iedere melding is naar verwachting circa 1,5 uur gemoeid.
Dit betekent dat de administratieve lasten hierdoor zullen
557

Kamerstuk 31.093, nr. 3, p. 13.
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http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sm
e_accounting/review_directives/SEC_2011_1289_2_en.pdf.
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stijgen met een bedrag variërend van circa € 3.400 (50 meldingen x 1,5 uur x € 45) tot circa € 6.800 (100 meldingen x
1,5 uur x € 45).
Kamerstuk 34.232, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering bereid is
om er op in te zetten dat onderhavig implementatievoorstel
geen gevolgen voor de toezichtskosten van de AFM heeft.
In de memorie van toelichting van onderhavig wetsvoorstel
is vermeld dat het wetsvoorstel naar verwachting per saldo
geen tot nauwelijks gevolgen voor de toezichtskosten van
de AFM zal hebben. Nadere bestudering heeft duidelijk gemaakt dat onderhavig wetsvoorstel naar verwachting per
saldo geen gevolgen voor de toezichtskosten van de AFM
zal hebben. Een inzet op «geen gevolgen voor de toezichtskosten» is derhalve niet aan de orde.
De leden van de VVD-fractie vragen naar de kosten voor
het bedrijfsleven van het invoeren van één enkel elektronisch verslaggevingsformaat en wat de voordelen van een
dergelijk formaat zijn. Verder vragen de leden van de VVDfractie hoe de implementatie van het nog door de Europese
Commissie vast te stellen verslaggevingsstandaard zal worden geregeld en in welke mate dit is meegenomen in de gevolgen van het bedrijfsleven?
De precieze kosten verbonden aan de invoering van één
enkel elektronisch verslaggevingsformaat zijn thans lastig te
begroten omdat de Europese Commissie dienaangaande –
op voorstel van ESMA – nadere regels dient te stellen.
Daarbij voert ESMA momenteel conform de richtlijn transparantie een kosten-baten analyse uit waarbij de additionele
kosten van het rapporteren volgens het uniforme elektronisch formaat worden afgewogen tegen de baten van een
verhoogde transparantie. Verwacht wordt dat een dergelijke
geharmoniseerde elektronische standaard voor de jaarverslagen nuttig zal zijn voor uitgevende instellingen, beleggers
en toezichthouders. Hierdoor zal naar verwachting de toegankelijkheid, het analyseren en het vergelijken van financiele jaarverslagen worden bevorderd.
Het voornemen bestaat om de door de Europese Commissie vast te stellen verslaggevingsstandaard te implementeren op het niveau van een algemene maatregel van bestuur
(vgl. artikel 5:25w, eerste lid, van de Wft). Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de beantwoording van vragen van de leden van de VVD-fractie in paragraaf 5 «Overige aspecten wijzigingsrichtlijn».
Kamerstuk 34.232, nr. 3
Overige aspecten
De overige wetswijzigingen als gevolg van de implementatie
van de richtlijn transparantie hebben naar verwachting (per
saldo) geen tot nauwelijks noemenswaardige gevolgen voor
de administratieve lasten of (incidentele en structurele) nalevingskosten.
§ 5. Consultatie
Er zijn consultatiereacties ontvangen van de Vereniging
VEB NCVB, van Eumedion, van VNO-NCW en MKBNederland en van de heer Wissing. Naar aanleiding van deze reacties zijn wijzigingen aangebracht in zowel de wettekst als de toelichting. De hoofdpunten uit de reacties en
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de belangrijkste wijzigingen worden in deze paragraaf toegelicht.
Er zijn opmerkingen gemaakt over het schrappen van verplichte kwartaalrapportages. Hierbij is gesuggereerd om
voor bepaalde ondernemingen, zoals grote beursvennootschappen een dergelijke verplichting in stand te houden. In
de richtlijn worden verplichte kwartaalrapportages geschrapt. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting bereikt. In de richtlijn is verder opgenomen dat
lidstaten niet in hun nationale wetgeving de verplichting mogen opleggen om periodieke financiële informatie vaker te
publiceren dan de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen.
De verwachting is dat grote beursgenoteerde ondernemingen er zelf wel voor zullen kiezen om kwartaalrapportages
te publiceren. Daarmee zal in de praktijk aan de zorgen die
worden uitgesproken in deze consultatiereactie in enige mate tegemoet worden gekomen. Verder is in een consultatiereactie aandacht gevraagd voor de wens om de halfjaarcijfers te voorzien van een assurance verklaring. Een dergelijke additionele verplichting levert onnodige administratieve
lasten op en wordt derhalve niet opgenomen in wetgeving.
Wel zullen ondernemingen die vrijwillig kiezen voor halfjaarcijfers voorzien van een assurance verklaring beleggers
meer zekerheid geven en daardoor aantrekkelijker zijn.
Daarnaast is in een consultatiereactie de voorkeur uitgesproken om de meldingstermijn voor het overschrijden van
drempels voor substantiële deelnemingen (artikel 5:41 van
de Wft) te verkorten naar bijvoorbeeld één handelsdag. In
de transparantierichtlijn is een termijn van 4 handelsdagen
opgenomen, er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de
huidige termijn te lang zou zijn.
Verder zijn verschillende opmerkingen gemaakt over de wijzigingen in de boetesystematiek. De opmerkingen over de
boetesystematiek hebben aanleiding gegeven tot wijziging
van het voorgestelde artikel 1:81 van de Wft en artikelsgewijze toelichting. Allereerst zijn opmerkingen gemaakt over
het gewijzigde boetemaximum voor overtreding van artikelen die een implementatie zijn van de artikelen uit de richtlijn
transparantie die in artikel 28bis zijn opgesomd. Gekozen is
om de betreffende artikelen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in te delen in categorie 3. Er is opgemerkt dat dit ertoe leidt dat de boete fors kan stijgen bij een
aantal overtredingen die nu nog beboetbaar zijn met een
boete van categorie 2.
Dit is echter in lijn met de ratio van de artikelen 28bis en
28ter van de richtlijn dat die overtredingen bedreigd moeten
worden met een voldoende afschrikwekkende sanctie. Er is
dan ook geen aanleiding om voor deze overtredingen af te
wijken van het systeem van een basisbedrag dat onder bepaalde omstandigheden verhoogd of verlaagd kan worden.
Het systeem biedt bovendien de nodige flexibiliteit. Mocht
het opleggen van een boete ter hoogte van het basisbedrag
in een specifiek geval onredelijk zijn dan heeft de toezichthouder de mogelijkheid de boete te matigen (vergelijk artikel
5:46 Awb en de artikelen 2, 3 en 4 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector).
Verder is bij de omzetgerelateerde boetes verduidelijkt dat
het gaat om de netto-omzet van de overtreder uit de financiële verslaggeving van het jaar voorafgaand aan het vaststellen van de boete. Met betrekking tot de boetesystematiek is verder opgemerkt dat artikel 28ter, eerste lid, onder-
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deel c, onder (i) en (ii), tweede gedachtenstreepje niet geimplementeerd lijken. De in deze delen van de richtlijn opgenomen bepaling houdt in dat de boete kan worden verhoogd tot maximaal twee maal het bedrag van de winsten
die zijn behaald of de verliezen die zijn vermeden door de
overtreding. Een vergelijkbare bepaling was al opgenomen
in het huidige zesde lid van artikel 1:81 van de Wft.
Met betrekking tot de bepaling in artikel 5:45, tiende lid, van
de Wft, op grond waarvan voor bepaalde instrumenten, opties en contracten geldt dat de houder wordt geacht te beschikken over onderliggende aandelen, is opgemerkt dat alleen werd aangesloten bij belangen in aandelen, terwijl de
richtlijn ziet op stembelangen. Naar aanleiding van deze
opmerking is de bepaling uitgebreid naar aandelenbelang
én stembelang, waardoor in beide situaties meldingsplichten
bestaan. Ook is met betrekking tot dit lid opgemerkt dat de
richtlijn uitdrukkelijk bepaalt dat het niet alleen om instrumenten gaat die een recht geven op afwikkeling in contanten, maar ook om instrumenten die een recht verlenen op
materiële afwikkeling. In eerdere toelichtingen bij artikel
5:45, tiende lid, van de Wft werd alleen ingegaan op instrumenten die een recht geven op afwikkeling in contanten, de
wettekst is daar echter niet toe beperkt. In de toelichting van
het onderhavige wetsvoorstel is derhalve verduidelijkt dat
ook instrumenten die een recht verlenen op materiële afwikkeling onder artikel 5:45, tiende lid, van de Wft, vallen.
Verder is opgemerkt dat artikel 5:41 (nieuw), zoals geconsulteerd, verder ging dan de richtlijn toestaat. In dit artikel
staat enerzijds dat de houder van financiële instrumenten
meldingsplichtig is wanneer de omzetting naar onderliggende aandelen het bereiken, over- of onderschrijden van een
drempelwaarde zou betekenen, en nogmaals wanneer de
daadwerkelijke omzetting heeft plaatsgevonden en hierdoor
een drempelwaarde is bereikt, over- of onderschreden. Anderzijds bevatte het artikel ook de omgekeerde situatie, die
ziet op aandelen die worden omgezet in financiële instrumenten. In deze laatste situatie voorziet de richtlijn niet. Artikel 5:41 is in overeenstemming gebracht met de voorschriften in de richtlijn.
Er is opgemerkt dat de wijziging van artikel 5:25a tot onvolledige implementatie leidde. Uitgevende instellingen werden
met deze bepaling verplicht om hun lidstaat van herkomst
bekend te maken op de wijze van 5:25m, 5:25p en 5:25w.
Artikel 5:25b verklaarde deze bepaling enkel van toepassing
op uitgevende instellingen met Nederland als lidstaat van
herkomst. Hiermee was artikel 21, derde lid, van de richtlijn
niet volledig geïmplementeerd. Op grond van dit artikel
moeten ook uitgevende instellingen met een lidstaat van
herkomst die niet Nederland is, waarvan de effecten enkel
in Nederland tot de handel op een gereglementeerde markt
zijn toegelaten, hun lidstaat van herkomst bekend maken op
de wijze van 5:25m, 5:25p en 5:25w. In het wetsvoorstel en
de toelichting zijn naar aanleiding van deze reactie wijzigingen aangebracht.
De richtlijn schrijft in artikel 28 ter, tweede lid, voor dat de
lidstaten ervoor zorgen dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voorzien in de mogelijkheid om aan aandelen verbonden stemrechten op te schorten in het geval er
een overtreding van hetgeen is bepaald in de richtlijn heeft
plaatsgevonden. Een van de consultatiereacties zag op het
ontbreken van bestuursrechtelijke mogelijkheden in het Ne-
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derlandse recht, waarmee de implementatie niet volledig
zou zijn. De Engelse tekstheeft het echter over «laws, regulations or administrative provisions». Op basis van die lezing
is er geen verplichting om zorg te dragen voor bestuursrechtelijke mogelijkheden om het stemrecht op te schorten.
Artikel 28 quater van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten bij
het bepalen van het type en de hoogte van de sanctie rekening houden met alle relevante omstandigheden van het
geval, waaronder de ernst en de duur van de overtredingen,
de mate van verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke
persoon of juridische entiteit en andere nader genoemde
omstandigheden. In de memorie van toelichting, zoals geconsulteerd, werd enkel verwezen naar artikel 3:4 van de
Algemene wet bestuursrecht, welk artikel bepaalt dat alle
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen meegewogen dienen te worden. Er is op gewezen dat het handhavingsbeleid van de AFM en DNB uitwerkt hoe toezichthouders de keuze voor de inzet van maatregelen verantwoorden. In dit beleid komen de in de richtlijn opgesomde omstandigheden naar voren, waardoor het voor de hand ligt
om hiernaar te verwijzen in de toelichting.
Kamerstuk 34.232, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen naar voorbeelden
waarin een boete onredelijk hoog kan uitvallen en in hoeverre het boetebeleid op voorhand voldoende duidelijk is voor
het bedrijfsleven.
In artikel 28 quater van de richtlijn transparantie is een opsomming opgenomen van omstandigheden die de toezichthouder in acht dient te nemen bij het vaststellen van de
hoogte van een op te leggen boete. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de beantwoording van vragen
van de leden van de D66-fractie in paragraaf 4 «Handhaving». Of een boete al dan niet onredelijk hoog uitvalt, hangt
af van de specifieke omstandigheden van het geval maar in
algemene zin is voorstelbaar dat een boete onredelijk hoog
kan uitvallen ingeval van een zeer lichte, eenmalige overtreding van de transparantieregels waarbij sprake is van een
kennelijke vergissing en waarbij de overtreding vrijwel meteen uit eigen beweging ongedaan wordt gemaakt. Voor de
inzichtelijkheid van het boetebeleid voor het bedrijfsleven
wordt verwezen naar het ontwerpImplementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie, zoals geconsulteerd van 24 augustus 2015 tot en met 21 september 2015.559 Hierin wordt
voorgesteld om artikel 28 quater van de richtlijn transparantie te implementeren in het nieuwe artikel 4b van het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector. Voorts wordt verwezen
naar het (kenbare) handhavingsbeleid van de AFM en DNB.
Dit beleid bevat, in lijn met de richtlijn, richtlijnen aan de
hand waarvan de AFM keuzes kan maken voor het type en
de hoogte van de boete.560
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http://www.internetconsultatie.nl/implementatiebesluitwij
zigingrichtlijntransparantie
Stcrt. 2008, 132.
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Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s (kamerstuk 34.322, nr. 3)
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de 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 coordinatie 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) (hierna: de wijzigingsrichtlijn). De wijzigingsrichtlijn heeft tot doel het vergroten
van het vertrouwen van beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door eisen te stellen
aan het beloningsbeleid van beheerders en het verscherpen
van de vereisten betreffende de taken en de aansprakelijkheid van bewaarders.
§ 2. Achtergrond
De richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten
(hierna: richtlijn icbe’s) 561 wordt door de wijzigingsrichtlijn
aangepast aan nieuwe marktontwikkelingen en aan de door
marktdeelnemers en toezichthouders opgedane ervaring.
Sinds de eerste richtlijn icbe’s in 1985 werd aangenomen
zijn de regels betreffende de bewaarders in de richtlijn ongewijzigd gebleven. De reikwijdte van de taken van een bewaarder en de aansprakelijkheid van de bewaarder werd tot
nu toe aan de lidstaten overgelaten. Als gevolg daarvan
hebben zich in de Europese Unie verschillende benaderingen ontwikkeld waardoor beleggers in icbe’s geen gelijke
bescherming genieten. Ook ten aanzien van het beloningsbeleid en sancties bestaan verschillen tussen de lidstaten.
De richtlijn icbe’s is gewijzigd om verschillen tussen de nationale bepalingen op deze terreinen aan te pakken.
§ 3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten uit onderhavig wetsvoorstel ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn uiteengezet.
In de wijzigingsrichtlijn zijn regels opgenomen over de beloning van werknemers die het risicoprofiel van de beheerder
of van de icbe’s die zij beheren materieel kunnen beïnvloeden. Het beloningsbeleid van beheerders van icbe’s dient te
worden aangescherpt om de mogelijke schadelijke gevolgen
van onvolkomen vormgegeven beloningsstructuren voor
een goed risicobeheer en een degelijke beheersing van het
risicogedrag van individuele personen aan te pakken. Om
een noodzakelijk niveau van harmonisatie van regelgeving
in de verschillende lidstaten te bewerkstelligen zijn in de wijzigingsrichtlijn aanvullende regels voor bewaarders opgenomen. Deze regels hebben betrekking op de taken en verplichtingen van bewaarders, de instellingen die als bewaarder kunnen worden aangesteld en de aansprakelijkheid van
561

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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bewaarders in gevallen waarin in bewaring gehouden activa
van de icbe verloren gaan. Tenslotte is in de wijzigingsrichtlijn een artikel opgenomen met de voornaamste inbreuken
en zijn administratieve sancties en maatregelen opgenomen
die de toezichthouders bij belangrijke inbreuken minimaal
moeten kunnen opleggen.
Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 3.1. Beloning
[deze paragraaf is verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk 1.7 (red.).]
Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 3.2. Bewaarder
[deze paragraaf is verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting bij afdeling 2.2.0a, Uitoefenen van het bedrijf van bewaarder (red.).]
Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 3.3. Handhaving
[deze paragraaf is verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting bij art. 1:81 (red.).]
Kamerstuk 34.322, nr. 3
§ 4. Introductie van een aparte paragraaf voor bewaarders
[deze paragraaf is verplaatst naar de artikelsgewijze toelichting bij afdeling 2.2.0a, Uitoefenen van het bedrijf van bewaarder (red.).]
§ 5. Gevolgen voor het bedrijfsleven
§ 5.1. Inleiding
Hieronder worden de administratieve lasten en de nalevingskosten voor het bedrijfsleven weergegeven als gevolg
van de implementatie van de wijzigingsrichtlijn in dit wetsvoorstel en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Voor
de berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is
aangesloten bij de handleiding voor het definiëren en meten
van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Aan dit
wetsvoorstel zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten verbonden voor burgers, alleen voor het bedrijfsleven. Bij deze implementatie is ook rekening gehouden met
het integraal afwegingskader en de bedrijfseffectentoets.
§ 5.2. Betrokken ondernemingen
In Nederland zijn vijftien beheerders die rechten van deelneming in icbe’s aanbieden en er is een beheerder met zetel in een andere lidstaat die icbe’s met zetel in Nederland
beheert. Er zijn vijf bewaarders van icbe’s met zetel in Nederland en drie banken die het bedrijf van bewaarder via
een bijkantoor in Nederland uitoefenen. Naar verwachting
zullen nog 5 nieuwe bewaarders het bedrijf van bewaarder
willen uitoefenen en daarvoor een vergunning aanvragen.
§ 5.3. Administratieve lasten en nalevingskosten met betrekking tot het beloningsbeleid
Er zijn geen administratieve lasten met betrekking tot het
beloningsbeleid. De nalevingskosten voor beheerders van
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icbe’s zijn beperkt aangezien de regels in de artikelen 14bis
en 14ter van de wijzigingsrichtlijn overeenkomen met de regels voor financiële ondernemingen zoals opgenomen in de
Wft. De beheerder dient te bekijken of zijn beloningsbeleid
en beloningspraktijk voldoen aan de artikelen 14bis en 14ter
van de wijzigingsrichtlijn en dient wellicht zijn beloningsbeleid en beloningspraktijk daarop aan te passen. Een hoogopgeleide medewerker (standaard uurtarief voor een hoogopgeleide medewerker: € 54) zal ongeveer 20 uur nodig
hebben om te verifiëren of het beloningsbeleid voldoet aan
de wijzigingsrichtlijn en om eventuele aanpassingen door te
voeren. Per beheerder bedragen de eenmalige nalevingskosten (€ 54 * 20) € 1.080. In Nederland zijn vijftien beheerders die rechten van deelneming in icbe’s aanbieden dus in
totaal bedragen de eenmalige nalevingskosten voor het beloningsbeleid van de beheerder: € 1.080 * 15 = € 16.200.
Verder dient een beheerder in het prospectus van de icbe’s
die hij beheert en in de essentële beleggersinfomatie een
samenvatting van het beloningsbeleid op te nemen. Een
hoogopgeleide medewerker (uurloon € 54) zal ongeveer 20
uur nodig hebben om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aan te passen. Per beheerder komen de
kosten uit op € 54 * 20 = € 1.080. In totaal worden de structurele nalevingskosten geschat op: 15 * € 1.080 = € 16.200.
In het bestuursverslag dient ook bepaalde informatie over
het beloningsbeleid te worden opgenomen. De jaarlijkse
kosten per beheerder worden voor het aanpassen van het
bestuursverslag geschat op: € 216 (4 uur * uurtarief € 54).
De totale structurele nalevingskosten voor beheerders voor
het jaarlijks aanpassen van het bestuursverslag worden geschat op 15 * € 216= € 3.240.
§ 5.4. Regels betreffende de verplichtingen van bewaarders
van icbe’s
In het wetsvoorstel wordt een vergunningplicht voor het uitoefenen van het bedrijf van bewaarder geïntroduceerd. Aan
het aanvragen van de vergunning zijn eenmalige administratieve lasten verbonden. Verder zijn er structurele nalevingskosten voor de bewaarder verbonden aan de naleving
van de Wft. Tenslotte zijn er eenmalige nalevingskosten
verbonden aan het aanpassen van de overeenkomst inzake
bewaring tussen de beheerder en de bewaarder.
a. vergunningaanvraag en doorlopend toezicht
De vergunning dient eenmalig te worden aangevraagd door
entiteiten die het bedrijf van bewaarder willen uitoefenen.
De regels met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag
wordt ingediend, zullen op het niveau van een algemene
maatregel van bestuur worden vastgesteld. Vergunningplichtige bewaarders zullen kosten moeten maken ten behoeve van de administratieve voorbereiding en begeleiding
van de vergunningaanvraag (de informatieverstrekking aan
de toezichthouder). Naar schatting zal een medewerker van
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een gemiddelde bewaarder hieraan 60 uur kwijt zijn, hetgeen tegen een uurtarief van € 54 neerkomt op een bedrag
van € 3.240 (eenmalig) per bewaarder. De kosten van voor
de aanvraag van de vergunning zelf worden geschat op €
5.500. Daarnaast komen de kosten voor het toetsen van beleidsbepalers en medebeleidsbepalers. De kosten voor de
geschiktheidstoets bedragen € 1.500 en voor de betrouwbaarheidstoets bedragen € 1.000 (ingeval de persoon niet
eerder is getoetst, anders zijn de kosten € 200).
Jaarlijks dienen bewaarders verder bij te dragen aan de
kosten van het doorlopend toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche
Bank (DNB). Naar verwachting zullen bewaarders jaarlijks
een bedrag van € 6.500 aan de AFM dienen te betalen en €
2.000 aan DNB.
b. aanpassen overeenkomst inzake bewaring
De overeenkomst inzake bewaring tussen de beheerder en
de bewaarder zal dienen te worden aangepast onder andere omdat de taken van de bewaarder veranderen. Er zijn vijf
bewaarders van icbe’s met zetel in Nederland actief en drie
bewaarders van icbe’s met zetel buiten de EU die een bijkantoor in Nederland hebben gevestigd. Een hoogopgeleide
medewerker (uurloon € 54) zal ongeveer 80 uur nodig hebben om een dergelijke overeenkomst aan te passen. Dit betekent dat het herzien van de overeenkomst inzake bewaring door een interne medewerker naar schatting € 54 * 80
uur = € 4.320 kost. Daarnaast komen de kosten voor de inhuur van een externe adviseur. De kosten voor de beheerder respectievelijk de bewaarder voor het inhuren van een
extern juridisch adviseur bedragen naar schatting € 60 (uurtarief) * 40 uur = € 2.400. Deze kosten gelden zowel voor de
beheerder als voor de bewaarder. De eenmalige nalevingskosten voor de beheerder respectievelijk bewaarder bedragen voor het aanpassen van de overeenkomst: € 4.320 + €
2.400 = € 6.720. De totale eenmalige nalevingskosten voor
beheerders zullen naar schatting bedragen 15 * € 6.720 = €
100.800 en voor de bewaarders 8 * € 6.720 = € 53.760.
§ 6. Marktconsultaties
Het wetsvoorstel ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn
is ter consultatie voorgelegd op de website:
www.internetconsultatie.nl. De looptijd van deze consultatie
betrof vier weken (27 maart 2015 t/m 29 april 2015).
Reacties zijn ontvangen van Dutch fund and asset management association (Dufas) en de Dutch Association of
Depositaries. Naar aanleiding van de consultatiereacties is
een aantal technische wijzigingen doorgevoerd en de memorie van toelichting op een aantal punten verduidelijkt. Tevens zijn de nalevingskosten verhoogd met betrekking tot
het aanvragen van de vergunning en het aanpassen van de
overeenkomst inzake bewaring.
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Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (kamerstuk 34.455, nr. 3)
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Verordening
(EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (hierna: de verordening)
en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014,
L 173) (hierna: de richtlijn). De verordening zal met ingang
van 3 juli 2016 van toepassing zijn. Deze datum geeft ook
meteen de uiterste implementatiedatum van de richtlijn en
van enkele bepalingen van de verordening aan: uiterlijk 3 juli moeten de relevante bepalingen door de lidstaten op nationaal niveau zijn omgezet. In de bijlage van deze memorie
van toelichting is voor zowel de verordening als de richtlijn
een transponeringstabel opgenomen.
Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, samen
bekend onder de noemer marktmisbruik, zijn ernstige vergrijpen die de integriteit van de financiële markten schaden
en daarmee het vertrouwen van het publiek in deze markten
aantasten. Marktintegriteit is onontbeerlijk voor het goed
functioneren van de financiële markten. Wanneer markten
niet integer zijn, verliezen beleggers het vertrouwen, wat tot
gevolg kan hebben dat beleggers en kapitaalvragers niet
langer bereid zijn te participeren in de financiële markten.
Gezien de belangrijke economische functie die de financiële
markten vervullen, namelijk het samenbrengen van aanbieders en vragers van kapitaal, kan een gebrek aan marktintegriteit en vertrouwen derhalve ernstige gevolgen hebben.
Het is dan ook van essentieel belang om te voorzien in adequate regels ter voorkoming van marktmisbruik en te waarborgen dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie, zodat iedere belegger op
basis van dezelfde informatie beleggingsbeslissingen kan
nemen.
De verordening volgt Richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28
januari 2003 betreffende marktmisbruik (PbEU 2003, L 96)
(hierna: richtlijn marktmisbruik 2003) op. De richtlijn marktmisbruik 2003 stelde al een omvattend Europees kader in
om handel met voorwetenschap en marktmanipulatie aan te
pakken. Zo introduceerde deze richtlijn een geharmoniseerd
kader voor het verbod op marktmanipulatie en werd het al
bestaande Europese verbod op handel met voorwetenschap
verder aangescherpt. Verder voorzag de richtlijn marktmisbruik 2003 in meer harmonisatie op het gebied van toezichtsbevoegdheden en het sanctie-instrumentarium en
werd beoogd een verbetering van de samenwerking tussen
de nationale toezichthouders te bewerkstelligen, teneinde
tot een effectievere aanpak van marktmisbruik binnen Europa te komen.
Sinds 2003 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op de
financiële markten, zoals de introductie van nieuwe gereguleerde handelsplatformen, de opkomst van nieuwe (geautomatiseerde) handelstechnieken en de toename van handel (in derivaten) buiten de traditionele handelsplatformen,
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de zogenaamde over-the-counter (OTC) handel. De financiele crisis heeft daarbij laten zien hoe belangrijk marktintegriteit en vertrouwen is. Ten slotte laat de richtlijn marktmisbruik 2003 lidstaten veel ruimte voor eigen invulling, wat de
duidelijkheid over bepaalde sleutelbegrippen niet ten goede
is gekomen. Het was daarom nodig om het regelgevend kader rond marktmisbruik aan te passen aan voornoemde
ontwikkelingen. Er is daarbij gekozen voor het instrument
van de rechtstreeks werkende verordening om zodoende
recht te doen aan de single rulebook-gedachte en zo de Europese financiële markten als geheel concurrerender te maken.
Het regelgevend kader rond marktmisbruik wordt verder
versterkt met de nieuwe richtlijn. Op grond van de richtlijn
marktmisbruik 2003 waren de lidstaten al verplicht om, onverminderd het recht van de lidstaten tot het opleggen van
strafrechtelijke sancties, ervoor te zorgen dat passende administratieve maatregelen of sancties kunnen worden opgelegd aan (rechts)personen die de regels aangaande marktmisbruik schenden. Met de nieuwe richtlijn worden de lidstaten verplicht om ook strafrechtelijke sancties in te voeren
voor ten minste ernstige vormen van marktmisbruik. Zodoende kan een doeltreffende uitvoering van het Uniebeleid
ter bestrijding van marktmisbruik worden gegarandeerd.
Daar het strafrecht tot de bevoegdheid van de Minister van
Veiligheid en Justitie behoort, wordt deze toelichting mede
namens de Minister van Veiligheid en Justitie gegeven.
§ 2. Inhoud verordening en richtlijn
§ 2.1 De verordening
De verordening bestendigt de vier kernbepalingen van de
regels ter voorkoming van marktmisbruik, namelijk het verbod om te handelen met voorwetenschap, het verbod om
voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mede te delen, de plicht voor uitgevende instellingen om voorwetenschap die op henzelf betrekking heeft zo snel mogelijk
openbaar te maken en het verbod om de markt te manipuleren. Voorwetenschap betreft niet openbaar gemaakte informatie omtrent één of meer uitgevende instellingen of financiële instrumenten die concreet is en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou
kunnen hebben op de koers van de betrokken financiële instrumenten. Wanneer een persoon die over voorwetenschap beschikt daarmee handelt, verschaft deze informatie
diegene daardoor een voordeel vergeleken met alle andere
marktdeelnemers die daarvan niet op de hoogte zijn. Dankzij deze informatie kan deze persoon, wanneer hij bij zijn
markttransacties handelt in overeenstemming met deze informatie, immers verwachten dat hij er economisch voordeel
uit haalt zonder dat hij dezelfde risico’s loopt als andere
marktdeelnemers. Het wezenlijke kenmerk van handel met
voorwetenschap is derhalve dat ongerechtvaardigd voordeel
uit informatie wordt gehaald ten nadele van andere beleggers die niet over die informatie beschikken. Zodoende
wordt er afbreuk gedaan aan de integriteit van de financiële
markten en aan het vertrouwen van beleggers. Het verbod
om te handelen met voorwetenschap en het verbod om
voorwetenschap aan derden mee te delen zijn er dus op ge-
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richt om te zorgen dat beleggers op gelijke voet met elkaar
staan, zodat het vertrouwen van beleggers in de financiële
markten vergroot wordt. Tegen deze achtergrond dient ook
de plicht van uitgevende instellingen om voorwetenschap
die op hen betrekking heeft zo snel mogelijk openbaar te
maken te worden gezien. Openbaar gemaakte informatie
kan per definitie geen voorwetenschap zijn. De publicatieplicht draagt zo bij aan het voorkomen van handel met
voorwetenschap en zorgt dat beleggers over dezelfde informatie kunnen beschikken. Marktmanipulatie kan verscheidene vormen aannemen. Zo kan het om transacties of
orders gaan waarbij gebruik is gemaakt van misleiding of
bedrog of die op zodanige wijze worden uitgevoerd of gedaan dat er onjuiste of misleidende signalen vanuit gaan
met betrekking tot bijvoorbeeld de koers van het desbetreffende financiële instrument. Het kan echter ook het verspreiden van misleidende informatie betreffen. Dergelijke
praktijken tasten, evenals handel met voorwetenschap, de
integriteit van de markt en het vertrouwen in de markt aan.
Ook het verbod op marktmanipulatie draagt daarom bij aan
integere financiële markten.
Hoewel in de kern het regelgevend kader rondom marktmisbruik gelijk blijft ten opzichte van de richtlijn marktmisbruik 2003, wordt met de verordening dit kader geactualiseerd aan de hand van de marktontwikkelingen en verder
geharmoniseerd. Zo wordt de reikwijdte van de regels ter
voorkoming van marktmisbruik op verschillende terreinen
uitgebreid. Ten eerste zal de reikwijdte worden uitgebreid
met betrekking tot handelsplatformen. De richtlijn marktmisbruik 2003 ziet alleen op financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.
Met de richtlijn markten voor financiële instrumenten is echter een nieuw soort gereguleerd handelsplatform geïntroduceerd, namelijk de multilaterale handelsfaciliteit (MTF). 562
Met de opvolger van deze richtlijn, de richtlijn markten voor
financiële instrumenten 2014, zal eveneens een nieuw soort
gereguleerd handelsplatform worden geïntroduceerd, de
georganiseerde handelsfaciliteit (OTF). 563 De verordening
breidt daarom de reikwijdte uit naar alle financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een MTF of een
OTF.
Ten tweede vindt een uitbreiding van de reikwijdte plaats
met betrekking tot de wisselwerking tussen grondstoffenderivaten en spotcontracten voor grondstoffen.564 Spotmarkten
562
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Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende
markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de
richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en
houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad
(PbEU 2004, L 145).
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn
2011/61/EU (PbEU 2014, L 173).
Het belangrijkste kenmerk van een spotcontract is dat deze
onmiddellijke uitgevoerd moeten worden: betaling en fysieke
levering vindt gelijk plaats. Een spotcontract is daarom geen
financieel instrument. Wanneer er een zekere tijd tussen het
afsluiten van het contract en de uitvoering ervan zit, dan betreft het een financieel instrument. Een termijncontract in
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en bijbehorende derivatenmarkten zijn in sterke mate onderling verbonden en marktmisbruik kan op beide van deze
markten plaatsvinden. De regels ter voorkoming van marktmisbruik zijn echter gericht op handel in financiële instrumenten. De bestaande regels omtrent marktmisbruik zijn
daardoor wel van toepassing op grondstoffenderivaten – voor zover deze verhandeld worden op een gereglementeerde markt – maar niet op de bijbehorende
spotmarkten. Het gaat echter te ver om het regelgevend kader voor marktmisbruik uit te breiden naar alle nietfinanciële markten.565 Het is evenwel goed mogelijk om uit
voorwetenschap op een spotmarkt voordeel te halen op een
bijbehorende derivatenmarkt, of andersom. Ook kan manipulatie op de ene markt gevolgen hebben voor de koersvorming op de andere markt. Deze wisselwerking tussen
spotmarkten en derivatenmarkten wordt door de verordening daarom binnen de reikwijdte van de regels ter voorkoming van marktmisbruik gehaald. Zo zullen gedragingen die
op zichzelf geen marktmisbruik op de derivatenmarkten opleveren, toch als zodanig kwalificeren als het effect van het
marktmisbruik zich op de spotmarkten voordoet. Bovendien
zullen gedragingen op de spotmarkten toch binnen de reikwijdte van de verordening vallen, indien deze gedragingen
marktmisbruik op de derivatenmarkten opleveren. Verder
zal de definitie van voorwetenschap met betrekking tot
grondstoffenderivaten worden uitgebreid in de zin dat deze
ook koersgevoelige informatie omvat die relevant is voor
zowel het desbetreffende spotcontract voor grondstoffen als
voor het derivaat zelf.
Ten derde wordt de reikwijdte van de regels ter voorkoming
van marktmisbruik uitgebreid door ook een poging tot
marktmisbruik binnen de reikwijdte van de verordening te
brengen. De richtlijn marktmisbruik 2003 kende in de definitie van voorwetenschap al elementen van poging, maar de
verordening zal poging tot handel met voorwetenschap voor
de duidelijkheid als afzonderlijk verbod kwalificeren. De
richtlijn marktmisbruik 2003 is niet van toepassing op pogingen tot marktmanipulatie. Dat brengt met zich mee dat de
toezichthouder moet aantonen dat er bijvoorbeeld daadwerkelijk een order is geplaatst. Er zijn echter situaties denkbaar waarin er wel een duidelijke intentie is tot marktmanipulatie, maar de order, vanwege bijvoorbeeld technische
redenen, uiteindelijk niet is geplaatst. De verordening bevat
daarom een uitdrukkelijk verbod op poging tot marktmanipulatie.
Het vierde en laatste aspect van de uitbreiding van de reikwijdte betreft het manipuleren van benchmarks. Tegen de
achtergrond van de manipulaties van onder andere LIBOR
en EURIBOR is de verordening lopende de onderhandelingen aangevuld en is manipulatie van benchmarks expliciet
onder het verbod op marktmanipulatie geschaard. De ver-
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graan is derhalve geen spotcontract, maar een financieel instrument, namelijk een grondstoffenderivaat.
Er bestaan wat betreft de spotmarkten voor grondstoffen wel
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spreiding van onjuiste of misleidende informatie of onjuiste
of misleidende inputgegevens in verband met een benchmark, of enige andere gedraging waardoor de berekening
van een benchmark wordt gemanipuleerd, zal worden beschouwd als marktmanipulatie.
Wat betreft technologische ontwikkelingen biedt de verordening meer duidelijkheid over de vraag wanneer (hoogfrequente) algoritmische handel marktmanipulatie oplevert. De
(bestaande) definitie van marktmanipulatie is ruim en
marktmanipulatie met behulp van (hoogfrequente) algoritmische handel valt zonder meer onder de definitie. Om de
consistentie in de handhavingpraktijk binnen de Europese
Unie te bevorderen, worden in de definitie van marktmanipulatie enkele voorbeelden gegeven van strategieën die,
uitgevoerd met behulp van (hoogfrequente) algoritmische
handelstechnieken, marktmanipulatie opleveren.
Tot slot heeft de verordening tot doel om het onderzoeksen handhandhavingsinstrumentarium van toezichthouders
te versterken en te harmoniseren. Zo bevat de verordening,
in tegenstelling tot de richtlijn marktmisbruik 2003, gedetailleerde minimumregels voor administratieve maatregelen en
sancties. Uit een evaluatie van de nationale regelingen die
krachtens de richtlijn marktmisbruik 2003 tot stand zijn gebracht, bleek namelijk dat niet alle lidstaten hun autoriteiten
de nodige bevoegdheden hebben toegekend om met passende sancties te reageren op marktmisbruik. Het niveau
van geldboetes in de verschillende lidstaten bleek bijvoorbeeld erg uiteen te lopen. Ook kwam naar voren dat sommige toezichthouders niet altijd sancties kunnen opleggen
aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen voor
marktmisbruik.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen naar een overzicht van
de lidstaatopties en of en op welke wijze Nederland invulling
geeft aan die opties.
Ten eerste biedt de verordening marktmisbruik lidstaten op
grond van artikel 17, vierde lid, de optie om te bepalen dat
wanneer een uitgevende instelling de publicatie van voorwetenschap uitstelt een toelichting omtrent het uitstel enkel op
verzoek van de toezichthouder hoeft te worden overgelegd.
Van deze optie wordt gebruik gemaakt. Op basis van het
nieuwe vierde lid van artikel 1:3a van de Wft zal dit in een
algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt.
Ten tweede biedt artikel 19, derde lid, van de verordening
lidstaten de optie om te bepalen of uitgevende instellingen
(beursgenoteerde ondernemingen) of toezichthouders de
melding, bedoeld in datzelfde artikel, openbaar moeten maken. Op grond van artikel 19 moeten personen met leidinggevende verantwoordelijkheid transacties in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de eigen uitgevende instelling melden aan de uitgevende instelling en de toezichthouder. In principe maakt de uitgevende instelling deze
meldingen openbaar, maar lidstaten kunnen bepalen dat de
toezichthouder deze meldingen openbaar maakt. Ook deze
optie, die de huidige Nederlandse praktijk weergeeft, zal op
basis van artikel 1:3a, vierde lid, Wft worden uitgewerkt in
een algemene maatregel van bestuur.
Ten derde maakt artikel 19, negende lid, van de verordening
het mogelijk om de drempel voor het melden van transacties
van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid op
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te hogen. Op grond van het achtste lid geldt de meldingsplicht pas wanneer er in een kalenderjaar voor minimaal €
5.000 transacties zijn verricht. Elke transactie boven dat totaalbedrag moet gemeld worden. Het negende lid bepaalt
dat lidstaten ervoor kunnen kiezen om de drempel te verhogen naar € 20.000. Nederland maakt geen gebruik van deze
optie en bestendigt de huidige grens van € 5.000.
Ten vierde biedt artikel 30, eerste lid, van de verordening
lidstaten de mogelijkheid om geen bestuursrechtelijke sancties in te voeren voor inbreuken op de regels ter voorkoming
van marktmisbruik die in het nationale recht reeds aan strafrechtelijke sancties zijn onderworpen. Nederland maakt
geen gebruik van deze mogelijkheid.
Ten vijfde geeft het derde lid van artikel 30 van de verordening lidstaten de ruimte om nationaal in hogere geldboetes
te voorzien dan wordt voorgeschreven door de verordening.
Nederland wat betreft de maximale boete aan bij de verordening, namelijk € 15 miljoen dan wel 15% van de omzet.
Ten slotte biedt artikel 32, vierde lid, van de verordening
aan lidstaten de optie om financiële stimulansen toe te kennen aan personen die belangrijke informatie verstrekken
over mogelijke inbreuken op de verordening. Van deze mogelijkheid wordt op dit moment geen gebruik gemaakt. Deze
lidstaatoptie zal echter worden meegenomen in de discussie
met de toezichthouders omtrent het invoeren van een zogenaamde clementieregeling.
Wat betreft de richtlijn is in antwoord op vragen van de leden van de PVV-fractie reeds aangegeven dat de richtlijn
verplicht tot het invoeren van strafrechtelijke sancties voor
ten minste ernstige vormen van marktmisbruik.
De richtlijn laat ruimte aan de lidstaten om ook strafrechtelijke sanctionering mogelijk te maken ten aanzien van minder
ernstige vormen van marktmisbruik. Benadrukt werd daarbij
dat Nederland reeds strafrechtelijke sancties heeft gesteld
op alle door de richtlijn genoemde vormen van marktmisbruik, waarbij de mogelijkheid van strafrechtelijke afdoening
op het niveau van de wet niet afhankelijk is gesteld van de
ernst van de overtreding. Ter handhaving van het bestaande nationale recht maakt Nederland op dit punt dus gebruik
van de aan de lidstaten gelaten keuzeruimte. De richtlijn
bepaalt voorts in artikel 7 dat de lidstaten handel met voorwetenschap en marktmanipulatie moeten bedreigen met
een maximale gevangenisstraf van ten minste vier jaar. Op
de wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap
moet blijkens dezelfde bepaling een maximale gevangenisstraf van ten minste twee jaar worden gesteld. Het gaat hier
om minimumregels over de aard en hoogte van de strafrechtelijke sancties; de lidstaten zijn vrij om de genoemde
delicten te bedreigen met een hoger strafmaximum. Dat is in
Nederland reeds het geval. Op grond van artikel 6, eerste
lid, onder 1°, WED kunnen de verschillende vormen van
marktmisbruik worden bestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaar. Dat strafmaximum wordt met het implementatiewetsvoorstel niet gewijzigd.
Tot slot bevat artikel 10 van de richtlijn een keuzemogelijkheid. Die bepaling ziet op de rechtsmacht van de lidstaten.
Volgens artikel 10, tweede lid, onder a, van de richtlijn kan
elke lidstaat ervoor kiezen om zijn rechtsmacht tevens te
vestigen ten aanzien van de verschillende vormen van
marktmisbruik indien deze in het buitenland zijn gepleegd
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en de dader zijn vaste woon- of verblijfplaats op zijn grondgebied heeft.
Nederland geeft hier reeds uitvoering aan doordat het zogenaamde actieve nationaliteitsbeginsel van overeenkomstige
toepassing is verklaard op de vreemdeling die in Nederland
een vaste woon- of verblijfplaats heeft (artikel 7, derde lid,
Wetboek van Strafrecht). Met betrekking tot de optie in artikel 10, tweede lid, onder b, van de richtlijn – om rechtsmacht te vestigen ten aanzien van strafbare feiten die buiten
het grondgebied zijn gepleegd, maar in het voordeel zijn van
op het grondgebied gevestigde rechtspersonen – zij opgemerkt dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad reeds
volgt dat een Nederlandse rechtspersoon als een Nederlander in de zin van het actief personaliteitsbeginsel kan worden aangemerkt.566 Zie voorts Kamerstuk 28.463, nr. 3. Ook
op deze punten maakt Nederland dus gebruik van de aan
de lidstaten gelaten keuzeruimte om het bestaande nationale recht te kunnen handhaven.
De leden van de VVD-fractie vragen voorts hoe andere lidstaten met de lidstaatopties uit de verordening en de richtlijn
omgaan.
Een snelle inventarisatie bij andere lidstaten leverde een
gemengd beeld op. Van de dertien lidstaten die hebben gereageerd, gaven vier lidstaten aan gebruik te willen maken
van de optie die artikel 17, vierde lid, van de verordening
biedt. Eveneens werd door vier lidstaten aangegeven dat
men voornemens is gebruik te maken van de optie die artikel 19, derde lid, van de verordening biedt. Overigens hebben meerdere lidstaten aangegeven dat de implementatiewet nog goedgekeurd moest worden door het desbetreffende nationale parlement; bovenstaande informatie is derhalve nog niet definitief.
De leden van de VVD-fractie vragen waar de Nederlandse
regelgeving ruimer is dan de verordening of richtlijn.
Zoals eerder is opgemerkt breidt de verordening de reikwijdte van de regels ter voorkoming van markmisbruik op verschillende terreinen uit ten opzichte van de richtlijn marktmisbruik 2003. De Nederlandse regels die uitvoering geven
aan de richtlijn uit 2003 lopen op enkele van die terreinen
vooruit. In tegenstelling tot de richtlijn uit 2003 vallen financiële instrumenten die verhandeld worden op een multilaterale handelsfaciliteit wel onder de Nederlandse regels ter
voorkoming van marktmisbruik en kent de Wft met artikel
5:58a vooruitlopend op de verordening reeds een verbod op
het manipuleren van benchmarks. De verordening sluit in
die zin dus aan bij de Nederlandse situatie.
Vanwege de aard van het gekozen wetgevingsinstrument,
namelijk een verordening, verliezen lidstaten de discretionaire ruimte die de richtlijn uit 2003 bood bij de nadere invulling van de marktmisbruikregels. Dit doet zich vooral voor bij
de bepalingen die zijn opgenomen in het Besluit marktmisbruik (Bm). Voornoemd besluit regelt in welke gevallen er
geen sprake is van handel met voorwetenschap of het wederrechtelijk delen van voorwetenschap met een derde alsmede welke informatie moet worden verstrekt of geopenbaard in het kader van bijvoorbeeld de meldingsplicht voor
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transacties door leidinggevenden. De verordening kent uiteraard vergelijkbare bepalingen, maar in de uitwerking zijn
er dikwijls verschillen. De verordening bevat aan de andere
kant echter geen bepaling vergelijkbaar met artikel 2 van het
Bm, waarin alle uitzonderingen op het wettelijk verbod op
handel met voorwetenschap zijn opgenomen. In plaats
daarvan zijn uitzonderingen verspreid in de artikelen 5, 8, 9
en 11 van de verordening opgenomen, waarbij zij niet altijd
expliciet tot uitdrukking worden gebracht. Dit betekent
evenwel niet dat de in de artikel 2 Bm beschreven situaties
automatisch een overtreding van de verordening opleveren.
Dergelijke transacties, zoals een transactie in het kader van
een aandelenregeling voor personeel, voldoen niet altijd aan
de benodigde voorwaarden om als handel met voorwetenschap te kwalificeren. Of dergelijke uitzonderingen in de
praktijk gehandhaafd blijven is dus vooral afhankelijk van de
uitleg die de gebruikers van de nieuwe regeling, zoals
marktpartijen, de toezichthouder en rechters aan de verordening geven.
Wat betreft de verschillen tussen de Nederlandse strafrechtelijke regelgeving en de richtlijn wordt verwezen naar het
antwoord op een vergelijkbare vraag van deze leden onder
het kopje «Wet op de economische delicten en het Wetboek
van Strafvordering».
De leden van de PVV-fractie vragen welke lidstaten geen
passend sanctieregime hebben ingevoerd met betrekking
tot de regels ter voorkoming van marktmisbruik. In dit kader
vragen deze leden verder naar het niveau van bestuurlijke
boetes in andere lidstaten.
De Europese Commissie concludeert in de effectenbeoordeling die bij het Commissievoorstel voor de verordening
marktmisbruik hoort dat toezichthouders marktmisbruik niet
doeltreffend kunnen handhaven. Zo beschikken niet alle
toezichthouders, aldus de Europese Commissie, over adequate sanctionerende bevoegdheden om ervoor te zorgen
dat ze overtredingen met de juiste sanctie kunnen bestraffen. Hoewel er geen specifieke lidstaten worden genoemd,
blijkt uit de effectenbeoordeling dat voor bijvoorbeeld handel
met voorwetenschap acht lidstaten niet beschikken over de
mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen en vier
lidstaten slechts een boete van minder dan € 200.000 konden opleggen. De conclusies van de Europese Commissie
zijn gebaseerd op een rapport van (de voorloper van) de
European Securities and Markets Authority (ESMA) uit november 2007. 567 Voor een gedetailleerd overzicht wordt
verwezen naar voornoemd rapport. Het valt overigens niet
uit te sluiten dat de situatie zoals beschreven in het rapport
uit 2007 niet langer actueel is; Nederland heeft bijvoorbeeld
in 2009 de maximale bestuurlijke boete voor een overtreding van de Wft verhoogd van € 96.000 naar € 4 miljoen.
Wat de toekomst betreft, blijkt uit een snelle rondgang onder
de lidstaten dat een grote meerderheid (negen van de dertien respondenten) de verordening zullen volgen wat betreft
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boetemaxima; oftewel een maximale boete van € 15 miljoen
of 15% van de omzet.
De leden van de fracties van de PVV en de SP vragen welke lidstaten geen strafrechtelijke sancties hebben ingevoerd
voor schendingen van het nationale recht dat uitvoering
geeft aan de richtlijn marktmisbruik. De leden van de SPfractie vragen voorts of dit gevolgen heeft gehad voor de
concurrentiepositie van die lidstaten.
Uit een rapport van ESMA uit 2012 over de ervaringen met
handhaving van marktmisbruik blijkt dat één lidstaat (Bulgarije) geen strafrechtelijke sancties kent voor handel met
voorwetenschap en twee lidstaten (Bulgarije en Hongarije)
geen strafrechtelijke sancties hebben ingevoerd voor
marktmanipulatie. 568 De richtlijn marktmisbruik 2003 verplichtte overigens niet tot het invoeren van strafrechtelijke
sancties; die keuze werd destijds uitdrukkelijk aan de lidstaten gelaten.
Blijkens overweging 7 van de richtlijn vormden de uiteenlopende benaderingen door de lidstaten wel een risico tot het
aanzetten tot marktmisbruik in lidstaten die voor deze feiten
geen strafrechtelijke sancties konden opleggen. Tegelijkertijd moet worden bedacht dat ook een bestuursrechtelijk
sanctiearsenaal, met de mogelijkheid van het opleggen van
zeer hoge bestuurlijke boetes, afschrikwekkend werkt.
Hoewel niet valt uit te sluiten dat het (ontbreken) van een
sanctiestelsel gevolgen kan hebben voor de concurrentiepositie, zal dit effect gelet op de minder ontwikkelde kapitaalmarkten van voornoemde lidstaten waarschijnlijk beperkt
zijn.
De leden van de PVV-fractie vragen of lidstaten problemen
ondervinden met het innen van geldboetes.
Uit de eerder genoemde inventarisatie onder lidstaten is niet
gebleken dat dit momenteel een grootschalig probleem is.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
§ 2.2 De richtlijn
De richtlijn vormt de strafrechtelijke pendant van de verordening. Zij verplicht lidstaten om strafrechtelijke sancties in
te voeren voor ten minste ernstige vormen van marktmisbruik en beoogt op die manier het rechtskader inzake
marktmisbruik van de lidstaten verder te versterken. Op
grond van de richtlijn marktmisbruik 2003 waren de lidstaten
al verplicht om hun bestuursrechtelijke autoriteiten te voorzien van de nodige bevoegdheden om marktmisbruik adequaat te kunnen opsporen en onderzoeken. Ook moesten
zij zorgen voorpassende bestuursrechtelijke maatregelen en
sancties ingeval van schending van de regels aangaande
marktmisbruik. Zoals hierboven al naar voren kwam, hebben niet alle lidstaten hun autoriteiten de nodige bevoegdheden toegekend om met passende sancties te reageren op
marktmisbruik. Bovendien hebben enkele lidstaten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, geen strafrechtelijke
sancties ingevoerd voor schendingen van het nationale
568
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recht dat uitvoering geeft aan de richtlijn marktmisbruik
2003. Strafrechtelijke veroordelingen van plegers van
marktmisbruik, die vaak uitvoerig besproken worden in de
media, zijn juist belangrijk voor het afschrikkende effect,
daar dit andere consequenties met zich mee kan brengen in
vergelijking met bestuursrechtelijjke handhaving, zoals opsluiting en een strafblad. Harmonisatie op het gebied van de
strafrechtelijke aanpak van marktmisbruik draagt derhalve
bij aan een effectieve bestrijding van marktmisbruik.
Concreet draagt de richtlijn lidstaten op om de nodige maatregelen te nemen om handel met voorwetenschap, het aanbevelen dan wel aanzetten van een ander tot handel met
voorwetenschap, wederrechtelijke openbaarmaking van
voorwetenschap en marktmanipulatie ten minste in ernstige
gevallen en voor zover opzettelijk gepleegd strafbaar te stellen. Verder dient ook medeplichtigheid aan of uitlokking van
bovengenoemde vergrijpen strafbaar te worden gesteld.
Behalve voor de wederrechtelijke openbaarmaking, zijn lidstaten verplicht ook poging tot het plegen van voornoemde
overtredingen strafbaar te stellen.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen of het strafrechtelijke
vervolgen van personen die de markt manipuleren, zoals bij
de LIBOR-fraude, eenvoudiger wordt door de verordening.
Vooropgesteld wordt dat ons nationaal recht reeds een ruime strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik kent.
De implementatie van de richtlijn vereist dan ook geen materieelrechtelijke wijzigingen. De mogelijkheden om marktmisbruik strafrechtelijk te vervolgen veranderen dientengevolge evenmin. Wel zal de aanpak van grensoverschrijdende gevallen van marktmisbruik verder worden versterkt
doordat marktmisbruik in de toekomst in alle lidstaten strafbaar zal zijn gesteld. Dat vergroot de mogelijkheden tot bewijsvergaring in het buitenland door middel van rechtshulp
aanmerkelijk.
Voor het manipuleren van benchmarks zoals LIBOR geldt
specifiek dat Nederland dit vooruitlopend op de verordening
en de richtlijn reeds strafbaar heeft gesteld.569 Bij de vormgeving van het nationale verbod om benchmarks te manipuleren is zoveel mogelijk aangesloten bij de verordening.
Voornoemde leden vragen de regering verder helderheid te
verschaffen over de rol van het tuchtrecht in de financiële
sector en hoe dit samenvalt – of juist niet samenvalt – met
de verschillende juridische aspecten van deze richtlijn. Zijn
er hier knelpunten te benoemen en zo ja hoe zijn die knelpunten te mitigeren?
De verordening marktmisbruik verplicht lidstaten om ervoor
te zorgen dat passende administratieve sancties kunnen
worden opgelegd aan (rechts)personen die de regels aangaande marktmisbruik schenden. Met de nieuwe richtlijn
marktmisbruik worden de lidstaten verplicht om ook strafrechtelijke sancties in te voeren voor tenminste ernstige
vormen van marktmisbruik. Tuchtrecht heeft gemeenschappelijke kenmerken met andere rechtsgebieden, waaronder
het strafrecht en het bestuursrecht.
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Tuchtrecht staat evenwel niet aan bestuursrechtelijk dan wel
strafrechtelijk optreden door de toezichthouder respectievelijk het Openbaar Ministerie in de weg. Tuchtrecht, bestuursrecht en strafrecht hebben immers elk een eigen functie.
Doorgaans zal van samenloop tussen bijvoorbeeld bestuursrechtelijke handhaving en (privaatrechtelijk) tuchtrecht
in beperkte mate sprake zijn, omdat het toezicht van de
AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) zich veelal richt op
de financiële onderneming (en de top) en niet zozeer op de
individuele medewerker. De regels ter voorkoming van
marktmisbruik richten zich echter tot eenieder, waardoor
samenloop met tuchtrecht wellicht vaker voor kan komen.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geval
waarin een bankmedewerker handelt met voorwetenschap.
Dit valt onder het toezicht van de AFM en de competentie
van het Openbaar Ministerie, maar zal ook tuchtrechtelijk
consequenties kunnen hebben. Het is daarom van belang
dat dubbeling en (ongewenste) samenloop tussen bijvoorbeeld bestuursrechtelijk toezicht door de AFM en DNB en
het tuchtrecht zoveel mogelijk wordt voorkomen, bijvoorbeeld via een adequate filterfunctie in het tuchtrecht.
In dit kader heeft de tuchtrechtelijke instantie de mogelijkheid om bij het bepalen van een sanctie rekening te houden
met sancties die de toezichthouder oplegt. Dat zou in een
concreet geval voor de tuchtrechtelijke instantie aanleiding
kunnen zijn om bijvoorbeeld een eventueel op te leggen
geldboete te matigen. De tuchtrechtelijke regeling kan
evenwel niet afdoen aan de verantwoordelijkheid en taakvervulling van de AFM en DNB op grond van de Wft, waaronder ook ten aanzien van marktmisbruik.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
§ 3. Hoofdpunten van het wetsvoorstel
§ 3.1 Wet op het financieel toezicht
Algemeen
Nu de regels ter voorkoming van marktmisbruik zijn opgenomen in een rechtstreeks werkende verordening, kunnen
de nationale bepalingen die uitvoering geven aan de richtlijn
marktmisbruik 2003 vervallen. Dit wetsvoorstel laat artikel
5:25i van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en
het grootste gedeelte van hoofdstuk 5.4, namelijk de artikelen 5:53 tot en met 5:67 van de Wft, daarom vervallen. Deze
artikelen, die onder andere de vier kernbepalingen zoals
beschreven in paragraaf 2.1, bevatten, kennen allemaal hun
pendant in de verordening. Het is derhalve niet nodig ze te
handhaven in de Wft. Voor de artikelen 5:68 en 5:69, welke
deel uitmaken van hoofdstuk 5.4, is dat anders. Deze bepalingen, die zien op het zogenaamde effectentypisch gedragstoezicht, worden gehandhaafd in de Wft. Zij vloeien
niet voort uit de richtlijn marktmisbruik 2003 en kennen
daarom ook geen pendant in de verordening. Op grond van
het effectentypisch toezicht dient een financiële onderneming zich aan bepaalde regels te houden met betrekking tot
een integere bedrijfsvoering ten aanzien van haar optreden
op markten in financiële instrumenten. Dit heeft wel raakvlakken met de regels ter voorkoming van marktmisbruik,
aangezien financiële ondernemingen onder andere interne
voorschriften dienen vast te stellen met betrekking tot het
omgaan met voorwetenschap en met betrekking tot privétransacties in financiële instrumenten door bestuurders en
personeelsleden. De verordening en de richtlijn marktmis-
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bruik 2003 bevatten alleen dergelijke regels ten aanzien van
uitgevende instellingen. Aangezien het bepaalde in de artikelen 5:68 en 5:69 niet overlapt met hetgeen de verordening
reguleert, hoeven deze artikelen niet te vervallen.
Naast technische wijzigingen als gevolg van het vervallen
van de artikelen 5:25i en 5:53 tot en met 5:67, bevat het
wetsvoorstel bepalingen ter uitvoering aan enkele in de verordening specifiek genoemde artikelen. Artikel 39, derde lid,
van de verordening verplicht lidstaten om nationale bepalingen vast te stellen voor de naleving van de artikelen 22,
23, 30, 31, eerste lid, 32 en 34 van de verordening. Artikel
22 betreft het aanwijzen van een toezichthouder. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal in het Besluit uitvoering
EU-verordeningen financiële markten worden aangewezen
als toezichthouder wat betreft de verordening. Artikel 23
verplicht lidstaten om aan de toezichthouders, overeenkomstig het nationale recht, bepaalde onderzoeksbevoegdheden te geven die zij rechtstreeks of in samenwerking met
andere autoriteiten in kunnen zetten. Alle specifieke bevoegdheden die worden genoemd in artikel 23 bestaan al in
de Nederlandse rechtsorde. Nadere implementatie is derhalve niet vereist. Zo is op grond van de Algemene wet bestuursrecht een toezichthouder reeds bevoegd om van een
ieder inlichtingen in te winnen, zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en te kopiëren of plaatsen te betreden
ter inspectie. Andere bevoegdheden zijn in de Nederlandse
rechtsorde exclusief voorbehouden aan het strafrecht, zoals
het betreden van woningen of het beslag leggen op activa.
Dergelijke bevoegdheden worden in navolging van de implementatie van de richtlijn marktmisbruik 2003, niet toegekend aan de bestuursrechtelijke toezichthouder. Artikel 23
van de verordening, evenals het corresponderende artikel
12 uit de richtlijn marktmisbruik 2003, biedt deze ruimte,
aangezien bij implementatie rekening mag worden gehouden met de nationale rechtsorde, waarbij samenwerking met
andere autoriteiten toegestaan is. Hierbij wordt geen andere
keuze gemaakt dan bij de implementatie van de richtlijn
marktmisbruik 2003, waar dergelijke bevoegdheden ook in
overeenstemming met de nationale rechtsorde zijn geïmplementeerd.
Artikel 30 verplicht de lidstaten om te zorgen dat de toezichthouder de in dat artikel beschreven sancties en maatregelen kan opleggen wanneer de verordening wordt overtreden. Hieronder wordt nader op de implementatie van de
handhavingsbevoegdheden ingegaan.
Artikel 31 bepaalt met welke omstandigheden een toezichthouder in ieder geval rekening moet houden bij het opleggen van een sanctie. Op grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht dienen bestuursorganen reeds alle
relevante belangen mee te wegen bij het nemen van een
besluit. Nadere implementatie is derhalve niet vereist. Overigens zijn enkele van de door de verordening genoemde
omstandigheden reeds expliciet opgenomen in het Besluit
bestuurlijke boetes financiële sector en zijn onderdeel van
het handhavingsbeleid van de toezichthouders.570
Artikel 32 regelt het melden van inbreuken. Ten eerste verplicht het eerste lid lidstaten om te zorgen dat de toezichthouder doeltreffende mechanismen instelt om het melden
570
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van inbreuken op de verordening aan de toezichthouder
mogelijk te maken. Deze bepaling zal worden geïmplementeerd in de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft. Verder
dienen op grond van derde lid financiële ondernemingen
passende interne procedures in te stellen voor het melden
van inbreuken van deze verordening. In artikel 5:68 van de
Wft wordt een grondslag opgenomen om bij algemene
maatregel van bestuur deze norm nader in te vullen. Zie ook
de artikelsgewijze toelichting bij onderdeel W. Van de optie
die het vierde lid biedt om degene die een inbreuk meldt financiële stimulansen te bieden, wordt op dit moment geen
gebruik gemaakt. Dit zal worden meegenomen in de discussie met de toezichthouders omtrent het invoeren van een
zogenaamde clementieregeling.
Tot slot stelt artikel 34 regels voor de wijze waarop besluiten
van een toezichthouder gepubliceerd moeten worden. Deze
regeling wijkt af van de huidige publicatieregeling in de Wft
en noopt daarom tot nadere implementatie. Hieronder zal
meer specifiek worden ingegaan op de nieuwe publicatieregeling.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de CDA-fractie vragen welke wetten met de
implementatie van de verordening niet van toepassing zijn
en of dit wenselijk is. Op grond van artikel 288 VWEU is een
verordening rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Nu de
regels ter voorkoming van marktmisbruik zijn opgenomen in
een verordening, kunnen de nationale bepalingen op dit gebied daarom vervallen. Concreet gaat het om artikel 5:25i
van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en het
grootste gedeelte van hoofdstuk 5.4, namelijk de artikelen
5:53 tot en met 5:67 van de Wft. De leden van de PVVfractie vragen naar de verschillen tussen de richtlijn marktmisbruik 2003 en de nieuwe verordening en willen daarbij
weten in hoeverre de verordening leidt tot een wijziging in
bestaand beleid. De leden van fractie van de VVD vragen
eveneens naar de verschillen tussen de richtlijn uit 2003 en
de verordening.
Verordening (EU) nr. 596/2014 (hierna: verordening marktmisbruik) bestendigt het regelgevend kader dat met Richtlijn
2003/6/EG (hierna: richtlijn marktmisbruik 2003) is ingevoerd en breidt dit op verschillende gebieden uit. Er is derhalve ten aanzien van de kern van de marktmisbruikregels
geen sprake van een wijziging van bestaand beleid. Zo bestendigt de verordening de vier kernbepalingen van de regels ter voorkoming van marktmisbruik, namelijk het verbod
om te handelen met voorwetenschap, het verbod om voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mede te delen,
de plicht voor uitgevende instellingen om voorwetenschap
die op henzelf betrekking heeft zo snel mogelijk openbaar te
maken en het verbod om de markt te manipuleren. Ook bepalingen in de richtlijn uit 2003 over het bijhouden van zogenaamde insiderlijsten, het melden van transacties door
leidinggevenden in aandelen van de eigen uitgevende instelling en (de presentatie van) beleggingsaanbevelingen
kennen hun pendant in de verordening. Voor een gedetailleerder overzicht van de verhouding tussen de verordening
marktmisbruik en de richtlijn marktmisbruik 2003 wordt verwezen naar de concordantietabel die in bijlage II van de
verordening is opgenomen.
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De belangrijkste verschillen tussen de richtlijn uit 2003 en
de verordening zijn, zoals reeds in de memorie van toelichting uiteen is gezet, ingegeven door de marktontwikkelingen
sinds 2003. Dat heeft onder meer geleid tot een uitbreiding
van de reikwijdte van de regels ter voorkoming van marktmisbruik op verschillende terreinen.
Ten eerste breidt de verordening de reikwijdte uit met betrekking tot handelsplatformen. Waar de richtlijn marktmisbruik 2003 alleen ziet op financiële instrumenten die worden
verhandeld op een gereglementeerde markt, is de verordening van toepassing op financiële instrumenten die verhandeld worden op zowel een gereglementeerde markt als een
multilaterale handelsfaciliteit en – wanneer Richtlijn
2014/65/EU (MiFID II) van toepassing is – een georganiseerde handelsfaciliteit.
De tweede uitbreiding van de reikwijdte betreft de wisselwerking tussen grondstoffenderivaten en spotcontracten
voor grondstoffen. Spotmarkten voor grondstoffen vallen
buiten de regelgeving voor de financiële markten, daardoor
zijn de regels ter voorkoming van marktmisbruik niet van
toepassing op die markten. Doordat de waarde van derivaten mede wordt bepaald door ontwikkelingen op de onderliggende markt, kunnen spotmarkten voor grondstoffen en
financiële markten invloed op elkaar hebben. Door deze invloed kan marktmisbruik ook over verschillende markten
heen plaatsvinden. Een graanhandelaar kan bijvoorbeeld
grote posities innemen in graanderivaten die fysiek moeten
worden afgewikkeld. Door vervolgens op de spotmarkt
graan in te slaan, hebben de tegenpartijen van de graanhandelaar meer moeite om het graan dat zij nodig hebben
voor fysieke afwikkeling van het derivaat te kopen, waardoor
de prijs van graan opgedreven wordt en de graanhandelaar
profiteert. Het inslaan van graan op de spotmarkt hoeft op
zichzelf geen marktmisbruik te zijn. De verordening zorgt er
echter voor dat deze wisselwerking toch als marktmisbruik
zou kunnen worden aangeduid.
Meer in het algemeen zorgt de verordening er derhalve voor
dat gedragingen die op zichzelf geen marktmisbruik op de
derivatenmarkten opleveren, toch als zodanig kwalificeren
als het effect van het marktmisbruik zich op de spotmarkten
voordoet. Bovendien zullen gedragingen op de spotmarkten
toch binnen de reikwijdte van de verordening vallen, indien
deze gedragingen marktmisbruik op de derivatenmarkten
opleveren.
Ten derde is poging tot marktmisbruik duidelijk als afzonderlijke overtreding opgenomen in de verordening. De richtlijn
marktmisbruik 2003 kent alleen wat betreft handel met
voorwetenschap elementen van poging; poging tot marktmanipulatie valt echter helemaal niet onder die richtlijn.
Ook wordt manipulatie van benchmarks zoals LIBOR en
EURIBOR expliciet onder het verbod op marktmanipulatie
geschaard.
De verordening biedt daarnaast meer duidelijkheid over de
vraag wanneer handel met behulp van (hoogfrequente) algoritmische handelstechnieken marktmanipulatie oplevert.
Ook bevat de verordening marktmisbruik, in tegenstelling tot
de richtlijn marktmisbruik 2003, gedetailleerde minimumregels voor administratieve maatregelen en sancties met als
doel om het onderzoeks- en handhandhavingsinstrumentarium van toezichthouders te versterken en te harmoniseren.
Een andere relevante uitbreiding is de verplichting voor
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marktpartijen om een effectief detectiesysteem voor marktmisbruik in te voeren.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de wisselwerking tussen spot- en derivatenmarkten binnen de reikwijdte
van de regels ter voorkoming van marktmisbruik worden
gehaald. Voorts vragen deze leden wat hiervan de nadelen
zijn.
Spotmarkten voor grondstoffen vallen buiten de regelgeving
voor de financiële markten, daardoor zijn de regels ter voorkoming van marktmisbruik niet van toepassing op die markten. Doordat de waarde van derivaten mede wordt bepaald
door ontwikkelingen op de onderliggende markt, kunnen
spotmarkten voor grondstoffen en financiële markten invloed op elkaar hebben. Door deze invloed kan marktmisbruik ook over verschillende markten heen plaatsvinden.
Een graanhandelaar kan bijvoorbeeld grote posities innemen in graanderivaten die fysiek moeten worden afgewikkeld. Door vervolgens op de spotmarkt graan in te slaan,
hebben de tegenpartijen van de graanhandelaar meer moeite om het graan dat zij nodig hebben voor fysieke afwikkeling van het derivaat te kopen, waardoor de prijs van graan
opgedreven wordt en de graanhandelaar profiteert. Het inslaan van graan op de spotmarkt hoeft op zichzelf geen
marktmisbruik te zijn. De verordening zorgt er echter voor
dat deze wisselwerking toch als marktmisbruik zou kunnen
worden aangeduid. Met deze aanpak wordt dus juist het nadeel tegengegaan dat bepaalde vormen van marktmisbruik
niet kunnen worden aangepakt door gebruik te maken van
markten die niet door de regels ter voorkoming van marktmisbruik worden bestreken.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
Bestuurlijke sancties
Aangezien er binnen de Europese Unie verschillen bestaan
in de bevoegdheden die nationale toezichthouders hebben
om te handhaven en sancties op te leggen, introduceert de
verordening een aantal handhavingsbevoegdheden en bevoegdheden tot het opleggen van bestuurlijke sancties
waarover toezichthouders minimaal moeten beschikken.
Ook wordt voor bepaalde overtredingen vastgesteld welke
boetes de toezichthouder daarvoor moet kunnen opleggen.
Het doel is om de handhaving van de normen uit de verordening zoveel mogelijk te harmoniseren.
Het harmoniseren van handhavingsbevoegdheden is al langere tijd een trend in Europese richtlijnen en verordeningen
op het gebied van de financiële markten. Zo bevat de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) gedetailleerde bepalingen
over de bevoegdheden waarover de toezichthouder zou
moeten beschikken, zoals de bevoegdheid om stemrechten
te schorsen en om een verbod op te leggen om bepaalde
beleidsbepalende functies uit te oefenen.571 Verder worden
571

Artikel 67, tweede lid, onderdelen c en d van 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 de Richtlijnen 2006/48/EG en
2006/49/EG (PbEU 2013, L176), geïmplementeerd in artikel
1:87 van de Wft.
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in dezelfde richtlijn ook maximumbedragen voor boetes
voorgeschreven die de toezichthouder moet kunnen opleggen bij overtreding van voorschriften uit de richtlijn. 572 Vergelijkbare bepalingen komen terug in andere richtlijnen en
verordeningen.573 De vereiste bevoegdheden zijn aanvankelijk in de Wft ingepast door specifieke bepalingen, uitzonderingen of aanvullingen in het leven te roepen voor de overtredingen van voorschriften uit de betreffende Europese
wetgeving. Vanwege de aanhoudende stroom Europese
voorschriften, vormt deze werkwijze echter inmiddels een
bedreiging voor de overzichtelijkheid en toegankelijkheid
van de Wft en de consistentie van het handhavingsinstrumentarium van de AFM en DNB. Om die reden is ervoor gekozen om de implementatie van de verordening, van Richtlijn 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG tot coordinatie van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (hierna: wijzigingsrichtlijn icbe’s) 574 en van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 aan te grijpen om het handhavingsinstrumentarium in de Wft zoveel mogelijk in lijn te brengen met het
instrumentarium dat op Europees niveau wordt voorgeschreven. Daarbij is, waar nodig, gekozen voor een invulling
die voldoende flexibiliteit laat om (in de toekomst) op efficiente wijze bijzonderheden van het Europese instrumentarium te kunnen implementeren. Hiermee wordt een toekomstbestendig, overzichtelijk en consistent handhavingsinstrumentarium gecreëerd. Deze aanpak leidt tot een aantal
aanvullingen op de bestaande bevoegdheden van de toe572
573
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Artikel 66, tweede lid, onderdeel c, d en e.
Zoals bijvoorbeeld Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en
tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de
Richtlijnen
2001/24/EG,
2002/47/EG,
2004/25/EG,
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en
2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr.
648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (BRRD,
PbEU 2014, L 173) artikel 110 en 111, Verordening (EU) nr.
909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli
2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in
de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU
en Verordening (EU) nr. 236/2012 (CSDR, PbEU 2014, L 257)
artikel 61 en 63 en Richtlijn 2013/50/EU van het Europees
Parlement en De Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de
handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de
handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de
Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (Wijzigingsrichtlijn transparantie PbEU 2013, L293) artikel 24 en
28b.
Kamerstuk 34.322.
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zichthouders.
Allereerst wordt de bevoegdheid van de toezichthouders
uitgebreid om aan overtreders of personen die feitelijk leiding geven aan een overtreding een verbod op te leggen
om bepaalde functies uit te oefenen. Deze bevoegdheid is
geïntroduceerd met de implementatie van richtlijn kapitaalvereisten, maar de verordening, de wijzigingsrichtlijn icbe’s
en de richtlijn markten in financiële instrumenten 2014 maken het nodig om deze bevoegdheid uit te breiden. Het
nieuwe artikel 1:87 van de Wft, waarin de noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt, is vanwege een eerdere uiterste implementatiedatum opgenomen in de implementatiewet van
de wijzigingsrichtlijn icbe’s. Ook worden de mogelijkheden
van de AFM om de handel op handelsplatformen bij beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling
op te schorten gestroomlijnd en ondergebracht in twee
nieuwe artikelen. Deze (nieuwe) artikelen 1:77c en 1:77d
maken deel uit van de implementatiewet van de richtlijn
markten voor financiële instrumenten 2014. In hetzelfde
wetsvoorstel krijgt de toezichthouder de bevoegdheid om
specifiek jegens beleggingsondernemingen een verbod op
te leggen om deelnemer te zijn van een handelsplatform (artikel 1:76d, nieuw). In dit wetsvoorstel wordt de toezichthouder daarnaast de bevoegdheid gegeven om een verbod op
te leggen om te handelen voor eigen rekening bij geconstateerd marktmisbruik (artikel 1:88 nieuw).
Tot slot wordt met dit wetsvoorstel artikel 1:81 aangepast,
dat gaat over de maximale boetes die de toezichthouders
kunnen opleggen bij overtredingen van de Wft. Deze maxima worden verhoogd. De aanleiding voor de verhoging van
het boetemaximum is dat de huidige maxima van artikel
1:81 niet voldoen aan de eisen voor maximumboetes die artikel 30 van de verordening stelt. In plaats van het toevoegen van een specifieke regeling voor deze verordening, zoals tot op heden in dergelijke gevallen is gebeurd, is ervoor
gekozen om artikel 1:81 te herzien.575 Daar de hoogte van
575

Specifieke regelingen zijn toegevoegd bij de implementatie
van de 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 de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L176), Richtlijn nr.
2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15
mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG
van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr.
1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement
en de Raad (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn 2013/50/EU van
het Europees Parlement en De Raad van 22 oktober 2013 tot
wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan
effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet
worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden
of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG
van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoerings-
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de maximumboetes hierbij meer in lijn wordt gebracht met
Europese richtlijnen en verordeningen in het algemeen, is
de verwachting dat deze wijziging de noodzaak voor specifieke regelingen ook in de toekomst beperkt. Met de wijziging is beoogd om tot een toekomstbestendig en zoveel
mogelijk uniform artikel 1:81 te komen.
Met dit doel is het nominale boetemaximum voor de derde
categorie verhoogd van vier miljoen euro tot vijf miljoen euro. Ingeval van recidive wordt dit maximumbedrag verdubbeld tot tien miljoen euro. Indien de overtreder in het jaar
voorafgaand aan het opleggen van de boete een nettoomzet had van meer van 100 miljoen euro, geldt in afwijking
van deze maxima een omzetgerelateerd maximum van 10%
van de netto-omzet. Dit maximum geldt vanaf de eerste
overtreding, maar is absoluut en wordt bij recidive niet verdubbeld. Deze hoge maximumboetes passen bij de ernst
van de overtredingen die in de derde categorie zijn gerangschikt. Het gaat daarbij om overtredingen die een directe
aantasting zijn van de soliditeit van financiële ondernemingen, van de stabiliteit van de financiële sector en van de integriteit van de financiële sector en die ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen of een zorgvuldige behandeling van cliënten direct
bedreigen. Zij raken daarmee direct de doelstellingen van
het financieel toezicht en kunnen grote maatschappelijke en
economische gevolgen hebben, die uiteindelijk iedereen raken. Dergelijke overtredingen moeten dan ook streng bestraft kunnen worden en de straffen die de toezichthouders
kunnen opleggen moeten voldoende afschrikwekkende
werking hebben. Een verhoging van de boetemaxima draagt
bij de afschrikwekkende werking. De hoge maximumboetes
passen ook bij het feit dat op de financiële markten zeer
draagkrachtige ondernemingen actief zijn. Specifiek doet de
mogelijkheid om een omzetgerelateerde boete op te kunnen
leggen recht aan de wens deze draagkrachtige partijen zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen als kleinere partijen.
Het maakt immers mogelijk dat de toezichthouders boetes
opleggen die ook voor grote partijen afschrikwekkend zijn.
Om die reden is door de Eerste en de Tweede Kamer ook
verzocht om de toezichthouders bredere mogelijkheden te
geven om omzetgerelateerde boetes op te leggen. 576 Het
gaat hierbij om een mogelijkheid en een maximum. Niet elke
overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie is even ernstig. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
beperkte aantasting van beschermde belangen of er kan
sprake zijn van verminderde verwijtbaarheid. Ook de daadwerkelijke draagkracht van de overtreder weegt mee. De
toezichthouder zal de boete bij een concrete overtreding
dan ook altijd af moeten stemmen op de hiervoor genoemde
voorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn
2004/109/EG (PbEU 2013, L293) en ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen
98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012
(PbEU 2014, L 257).
576

Kamerstuk 33.964, nr. 32, motie van het lid Nijboer van 15 oktober 2014.
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factoren. Het flexibele boetesysteem dat geldt op grond van
de Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
biedt daarvoor ook de mogelijkheid.
Voor het bedrag van vijf miljoen euro als maximum voor een
eerste overtreding en het percentage van 10% is gekozen,
omdat daarmee wordt voldaan aan het overgrote deel van
de verordeningen en richtlijnen die in de Wft worden geïmplementeerd. Er is echter een aantal verordeningen dat nog
hogere maximumboetes voorschrijft. De verordening centrale effectenbewaarinstellingen schrijft bijvoorbeeld voor een
aantal overtredingen een maximumboete van twintig miljoen
euro voor.577 De verordening marktmisbruik eist dat de toezichthouders voor enkele overtredingen een omzetgerelateerde boete van 15% kunnen opleggen. Het gaat daarbij
om bijzondere gevallen, waar niet de hele systematiek op
aangepast hoeft te worden. Voor deze gevallen wordt in artikel 1:81 van de Wft de mogelijkheid gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur een hogere maximumboete
vast te stellen dan de maximumbedragen die op grond van
artikel 1:81, tweede lid, gelden voor de derde categorie of
dan 10% van de omzet. Op grond van artikel 1:82 van de
Wft kan ter implementatie van bindende Europese wetgeving het percentage worden verhoogd tot 15%.
Eventueel kan in de algemene maatregel van bestuur ook
voor voorschriften die zijn gerangschikt in de tweede categorie een hoger maximumbedrag worden vastgesteld (op
grond van artikel 1:81 nieuw) of kan de toezichthouder de
mogelijkheid worden geboden om een omzetgerelateerde
boete op te leggen (op grond van artikel 1:82). Ook dit kan
alleen ter uitvoering van bindende Europese wetgeving.
Tot slot wordt de mogelijkheid om een boete op te leggen
ter hoogte van het voordeel dat de overtreder heeft behaald,
in lijn gebracht met de Europese tendens. Op dit moment
kan het voordeel alleen als grondslag voor de boetehoogte
dienen als dit meer dan twee miljoen euro bedraagt. Deze
voorwaarde wordt in de verordening en Europese richtlijnen
en verordeningen in het algemeen niet gesteld en vervalt.
Daarbij wordt het mogelijk om, zoals de verordening voorschrijft, in plaats van maximaal tweemaal het voordeel
maximaal driemaal het voordeel als maximumboete op te
leggen.
De nieuwe boetemaxima worden van toepassing op alle
overtredingen die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
worden begaan.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de PVV-fractie vragen waarom er met de
nieuwe richtlijn is gekozen om strafrechtelijke sancties in te
voeren voor «ten minste» ernstige vormen van marktmisbruik. Zij willen bovendien weten wat daar precies onder valt
en waarom er niet voor is gekozen om dergelijke strafrechtelijke sancties in te voeren bij minder ernstige vormen van
marktmisbruik.
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Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de
effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale
effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen
98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012
(PbEU 2014, L 257).
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Op grond van de richtlijn marktmisbruik 2003 waren de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat passende administratieve maatregelen of sancties kunnen worden opgelegd
aan (rechts)personen die de regels aangaande marktmisbruik schenden. Het recht van de lidstaten om te voorzien in
(aanvullende) strafrechtelijke sancties liet de richtlijn marktmisbruik 2003 onverlet. Niet alle lidstaten hebben strafrechtelijke sanctionering mogelijk gemaakt. Met behulp van de
minimumvoorschriften in de nieuwe richtlijn wordt (alsnog)
een gemeenschappelijk kader voor de strafrechtelijke bestrijding van marktmisbruik gegarandeerd. De richtlijn
spreekt van de strafbaarstelling van «ten minste ernstige
vormen van marktmisbruik» om het minimumkarakter van
de harmonisatie te benadrukken. Het staat lidstaten daarmee vrij om ook strafrechtelijke sancties in te voeren voor
minder ernstige vormen van marktmisbruik.
Nederland heeft bij de onderhandelingen over de onderhavige richtlijn samen met enkele andere lidstaten gepleit voor
een benadering waarbij de mate van harmonisatie van
strafbaarstellingen groter zou zijn geweest.
Zo is gesproken over formuleringen waarbij in relatie tot de
verbodsbepalingen uit de verordening alleen het bestanddeel «opzet» als onderscheidend criterium voor de verplichting tot strafbaarstelling van de gedragingen zou worden
gehanteerd. Nederland heeft zich ook voor deze optie beijverd, maar heeft omwille van een compromis de huidige
tekst aanvaard.
Of een overtreding als ernstig moet worden beschouwd, zal
afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Handel met voorwetenschap en wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap kunnen bijvoorbeeld als ernstig
worden beschouwd indien de invloed op de marktintegriteit,
de feitelijk of in potentie behaalde winsten of vermeden verliezen, de omvang van de aan de markt berokkende schade
of de totale waarde van de verhandelde financiële instrumenten groot is. In het geval van marktmanipulatie kan worden gedacht aan gevallen waarin de waardeverandering
van het financieel instrument of het aanvankelijk gebruikte
bedrag aan middelen groot is, of gevallen waarin de manipulatie wordt verricht door een persoon die als zelfstandige
of in loondienst werkzaam is in de financiële sector of bij
een toezichthouder. Bij de vaststelling van de ernst van de
overtreding kunnen tevens andere factoren worden betrokken, zoals het feit dat de overtreding is gepleegd in het kader van een criminele organisatie of de situatie dat de verdachte een recidivist is.
Benadrukt moet worden dat het in Nederland ook naar huidig recht reeds mogelijk is om ook minder ernstige vormen
van marktmisbruik strafrechtelijk te sanctioneren. De toepasselijkheid van de Wet op de economische delicten (hierna: WED) is namelijk niet afhankelijk van de ernst van het
feit. Het implementatiewetsvoorstel brengt daarin geen verandering.
De leden van de fractie van de PVV vragen welke sancties
er in Nederland aan personen zijn opgelegd die de regels
aangaande marktmisbruik hebben geschonden.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in de afgelopen vijf jaar vijfentwintig boetes opgelegd in het kader van
het toezicht op marktmisbruik.
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De leden van de PvdA-fractie vragen wat deze wet betekent
in relatie tot het voornemen om straffen voor economische
delicten en overtredingen te harmoniseren.
Deze wet harmoniseert – naar aanleiding van de verordening marktmisbruik – binnen de Wft de maximale bestuursrechtelijke boetes die de AFM en DNB kunnen opleggen.
Verder wordt een omzetgerelateerd boetemaximum geïntroduceerd voor alle zware overtredingen (voorschriften gerangschikt in categorie 3) van de Wft. Dit betekent een zekere convergentie met het strafrecht en het handhavingsinstrumentarium van de ACM, aangezien omzetafhankelijke
boetes daar al breder mogelijk waren.
Het harmoniseren van de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving of van de handhavingsmogelijkheden van
de AFM en DNB met de handhavingsmogelijkheden van
andere toezichthouders is echter niet specifiek een doel van
deze wet. Dat zou ook niet goed passen in het kader van de
implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik.
De leden van de PvdA-fractie vragen op welke wijze de
sanctiemogelijkheden voor de AFM, de ACM en DNB nu
nog uit elkaar lopen.
De AFM en DNB houden toezicht op de naleving van een
groot aantal wetten, waarbij de mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke sancties naar aanleiding van een overtreding per wet zijn geregeld en ook gedeeltelijk verschillen.
Het huidige wetsvoorstel regelt de boetes die de AFM en
DNB kunnen opleggen bij overtreding van de Wft. 578 De
handhavingsmogelijkheden en maximumboetes van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn grotendeels geregeld in de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet). De maximumboetes die de ACM kan opleggen
zijn echter ook te vinden in de verschillende wetten waarvoor zij als toezichthouder is aangesteld. 579 Deze maximumboetes zullen per 1 juli 2016 worden geharmoniseerd.580 Bij de beantwoording van de vraag van de leden
van de PvdA-fractie wordt het systeem van de Wft vergeleken met dat van de Instellingswet en worden alleen de
maximumboetes betrokken en niet de daadwerkelijke vaststelling van de hoogte van de boete.
De AFM en DNB hanteren een boetesysteem met verschillende categorieën en een maximumbedrag per categorie.
578

579

580

De ACM is aangewezen als toezichthouder met betrekking tot
artikel 5:88 van de Wft. Zij beschikt voor dat toezicht gedeeltelijk over de bevoegdheden uit de Wft. Eén en ander is geregeld in artikel 1:25a. Wanneer in het navolgende wordt gesproken over de bevoegdheden van de ACM gaat het echter om
de bevoegdheden die de ACM op grond van haar eigen wetgeving heeft.
Artikel 77i van de Elektriciteitswet, artikel 60ad van de Gaswet,
artikel 45f van de Loodsenwet, artikel 57 en 70a-75 van de
Mededingingswet, artikel 49 van de Postwet, artikel 15.4 van
de telecommunicatiewet, artikel 18 van de Warmtewet, artikel
2.15 van de Wet handhaving consumentenbescherming, artikel 96a van de wet personenvervoer 2000 en artikel 22 van de
Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.
Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten
op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en
het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en
Markt geldende boetemaxima, (Stb 2016, 22).
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Het maximumbedrag van de zwaarste categorie wordt
daarbij € 5 miljoen voor een enkele overtreding.
Dit bedrag wordt bij recidive verdubbeld tot € 10 miljoen. Als
de omzet van een onderneming echter meer dan € 100 miljoen is (en 10% daarvan dus meer dan € 10 miljoen), dan
bedraagt het maximumbedrag geen € 5
miljoen, maar 10% van de omzet. Voor de lichtere overtredingen van de eerste en tweede categorie gelden lagere
maximumboetes en geldt geen omzetgerelateerde boete.
De AFM en DNB kunnen op grond van de Wft verder een
boete opleggen van maximaal driemaal het voordeel dat
met een overtreding is behaald.
Per 1 juli zal de maximumboete voor overtreding van de
wetgeving waar de ACM op toeziet € 900.000 worden. Dit
geldt zowel voor lichte als voor zware overtredingen. Voor
lichte overtredingen wordt daarnaast een omzetgerelateerd
boetemaximum behouden van 1% van de omzet indien dat
meer is dan € 900.000. Voor zware overtredingen bedraagt
het omzetgerelateerde boetemaximum 10% van de omzet
indien dat meer is dan € 900.000. Voor kartelboetes geldt
nog dat het maximum van 10%
van de omzet kan worden vermenigvuldigd met het aantal
jaren dat aan een kartel is deelgenomen (met een maximum
van vier jaar). Alle maxima worden bij recidive verdubbeld.
Naast het opleggen van boetes, kunnen zowel de ACM op
basis van haar eigen wetgeving als de AFM en DNB op basis van de Wft nog andere maatregelen nemen naar aanleiding van overtredingen. Alle drie de toezichthouders kunnen
een bindende aanwijzing geven (artikel 1:75 Wft en artikel
12o Instellingswet) en een last onder dwangsom opleggen
(artikel 1:79 Wft en artikel 12m, derde lid Instellingswet). De
ACM kan verder een toezegging bindend verklaren en publiceren (artikel 12h Instellingswet). De AFM en DNB hebben bij overtredingen van de Wft nog verschillende mogelijkheden om in te grijpen in de bedrijfsvoering van de overtreder, bijvoorbeeld door het benoemen van een curator (artikel 1:76 Wft). Ook kunnen zij overtreders of natuurlijke
personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan een overtreding een verbod opleggen om bepaalde functies uit te oefenen, waaronder bestuursfuncties (artikel 1:87 Wft). Naast
deze bevoegdheden hebben de AFM en DNB bij bepaalde
overtredingen nog aanvullende bevoegdheden zoals het
verbieden van het aanbieden van producten (1:58–1:58b
Wft) of het schorsen van stemrechten (1:86 Wft).
De leden van de PvdA-fractie vragen welke stappen er nog
genomen kunnen worden om tot harmonisatie van sanctiebevoegdheden te komen.
Vanwege de Europese achtergrond van de bevoegdheden
van de AFM en DNB en de tendens om bevoegdheden van
toezichthouders op de financiële markten op Europees niveau meer en meer te harmoniseren zijn de mogelijkheden
om verder te harmoniseren op nationaal niveau beperkt.
Ook in de verordening is in artikel 30 een groot aantal maatregelen opgenomen die de toezichthouders moeten kunnen
nemen bij overtredingen. De bevoegdheden van de AFM en
DNB die in de Wft zijn geregeld zijn dan ook grotendeels
geënt op de bevoegdheden die de Europese regelgeving
vereist. Dat geldt in elk geval voor de hoogte van de boetes
en voor een aantal van de genoemde bevoegdheden om in
te grijpen in de bedrijfsvoering.
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De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre de delegatiebepalingen uit het wetsvoorstel gelden voor de AFM, DNB
en de ACM.
Het voorgestelde artikel 1:81 bevat de mogelijkheid om bij
AmvB voor overtreding van bepaalde voorschriften hogere
boetemaxima vast te stellen. Het voorgestelde artikel 1:82
bevat een zelfde soort delegatiebepaling voor wat betreft de
omzetgerelateerde boete. Deze artikelen moeten worden
gelezen in samenhang met artikel 1:80 Wft. Dit laatste artikel bepaalt voor welke overtredingen de toezichthouders
een boete kunnen opleggen en de artikelen 1:81 en 1:82
Wft regelen vervolgens hoe de maximumbedragen voor de
boetes voor die overtredingen worden vastgesteld. De delegatiebepalingen in deze artikelen zien dan ook alleen op
overtreding van:
a. voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij artikel 1:80 genoemde artikelen;
b. voorschriften met betrekking tot het toezicht op financiele markten of op die markten werkzame personen, gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen verordening als bedoeld in artikel 288 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie;
c. de verordening ratingbureaus; en d. artikel 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Als in Europese wetgeving voor deze voorschriften dwingend wordt voorgeschreven dat de boete hoger is dan het
maximumbedrag van de categorie waarin de boete is gerangschikt, dan kan bij algemene maatregel van bestuur
een hoger maximum worden vastgesteld. De onderverdeling
in categorieën en de eventuele hogere maxima worden opgenomen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
of het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De AFM en DNB zien toe op de naleving van het merendeel van de in deze besluiten genoemde bepalingen,
slechts in en enkel geval (op dit moment alleen artikel 5:88
Wft) is de ACM bevoegd. De delegatiebepalingen gelden
dan ook (bijna) alleen voor wetgeving waarop de AFM en
DNB toezicht houden.
De leden van de PvdA-fractie vragen voor welke overtredingen een sanctie van 10% van de omzet toepasbaar zal zijn.
Zij vragen of dit ook voor andere overtredingen zal zijn dan
overtredingen van de verordening.
De maximumboete van 10% van de omzet als dit meer is
dan € 10 miljoen, gaat gelden voor alle overtredingen van
bepalingen die zijn gesteld bij of krachtens de Wft die in het
Besluit bestuurlijke boetes financiële sector of het Besluit
Uitvoering EU-verordeningen financiële markten zijn gerangschikt in de derde boetecategorie. Het gaat derhalve
niet alleen om overtredingen op het gebied van marktmisbruik, maar ook om andere zware overtredingen van de Wft.
Voorbeelden daarvan zijn het handelen zonder vergunning
of het schenden van belangrijke meldplichten zoals de plicht
voor aandeelhouders om wijzigingen in kapitaalbelang of
zeggenschap te melden.

De leden van de PvdA-fractie vragen welke mogelijkheden
het kabinet ziet om omzetgerelateerde boetes breder in het
strafrecht te verankeren.
Sinds 1 januari 2015 kan op grond van artikel 23, zevende
lid, van het Wetboek van Strafrecht, voor de zwaarste misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht aan en rechtspersoon
al een omzetgerelateerde boete worden opgelegd. Dit is ook
mogelijk voor de zwaarste misdrijven uit de WED, zoals
marktmisbruik. Dit type boete is daarmee voldoende breed
verankerd in het strafrecht.
De leden van de PvdA-fractie hebben een aantal vragen
over het verbod voor overtreders om bepaalde functies uit te
oefenen. Zij vragen hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd
en welke toezichthouders bevoegd zijn. Zij vragen ook naar
de betekenis van het begrip «feitelijk leidinggeven», of hieronder slechts direct leidinggevenden vallen of ook voor personen in de top van een concern die uiteindelijk verantwoordelijk zijn en hoe wordt omgegaan met situaties waarbij
van feitelijk leidinggeven geen sprake was, maar waar achteraf bezien feitelijk leiding geven wel noodzakelijk was geweest. De leden van de PvdA-fractie vragen tot slot hoe de
ontzegging zich verhoudt tot de geschiktheidstoets die
reeds geldt voor bestuurders van financiële instellingen.
Op grond van artikel 1:87 van de Wft, dat op 16 maart 2016
is gewijzigd in het kader van de implementatie van de richtlijn icbe’s, kunnen de AFM en DNB (en de ECB voor zover
zij daartoe op grond van de verordening bankentoezicht581
bevoegd is) aan een natuurlijk persoon een verbod opleggen om een bepaalde functie uit te oefenen. 582 Dit verbod
heeft de vorm van een besluit van de betreffende toezichthouder. In dit besluit staat omschreven welke functies de
persoon in kwestie niet langer mag vervullen. Dit kunnen
bestuursfuncties zijn, maar ook andere functies binnen financiële ondernemingen of marktexploitanten. Omdat het
een verstrekkende maatregel betreft – de personen op wie
het betrekking heeft worden immers beperkt in hun mogelijkheden om te werken – kunnen de toezichthouders die alleen inzetten bij zware overtredingen van de Wft, namelijk
de overtredingen die zijn gerangschikt in de derde boetecategorie. Het verbod om bepaalde functies uit te oefenen
wordt tijdelijk opgelegd. Eerst voor maximaal een jaar,
waarna het nog eenmaal met maximaal een jaar kan worden verlengd. Een verbod om beleidsbepalende functies
(bestuursfuncties en andere beleidsbepalende functies) uit
te oefenen kan op grond van het derde lid van artikel 1:87
wel voor onbepaalde tijd worden opgelegd. Dat kan echter
alleen in het geval van recidive van een overtreding in categorie 3, waarvoor in een periode van vijf jaar voorafgaand
aan de overtreding reeds een sanctie is opgelegd.
Het verbod kan worden opgelegd aan natuurlijke personen
die zelf overtreder zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van
marktmisbruik. De ontzegging kan ook worden opgelegd
aan personen die opdracht hebben gegeven om de overtreding te begaan of die daar feitelijk leiding aan hebben gege581

582
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Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij de Europese Centrale Bank specifieke taken
worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287).
Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s (Stb. 2016, 91).
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ven. 583 Voor de vraag wanneer sprake is van feitelijk leidinggeven gelden dezelfde criteria als in het strafrecht, namelijk dat de persoon in kwestie maatregelen ter voorkoming van de overtreding achterwege laat, hoewel hij daartoe
bevoegd en redelijkerwijs gehouden is en hij – ten tweede –
bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de overtreding
zich zal voordoen, zodat hij die gedraging opzettelijk bevordert.584 Het is dan ook goed mogelijk dat het feitelijk leidinggeven ziet op het nalaten om te voldoen aan een bepaalde
verplichting, 585 zoals een meldplicht op grond van de Wft.
Ook is het goed mogelijk dat er bij een overtreding meerdere opdrachtgevers of feitelijk leidinggevenden zijn, waaronder ook de top van een concern. Vereist is dan dus wel dat
zij de overtredingen bewust hebben aanvaard. Voor het
aannemen van feitelijk leidinggeven aan een gedraging is
het enkele feit dat iemand bestuurder is van een rechtspersoon die een overtreding begaat niet voldoende. 586
De bevoegdheid van artikel 1:87 van de Wft heeft een andere functie dan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets.
De toetsing van bestuurders op betrouwbaarheid en geschiktheid dient ertoe om vooraf te kunnen bepalen of personen in staat zullen zijn om hun functie goed te vervullen,
terwijl een ontzegging om bepaalde functies uit te oefenen
als bedoeld in artikel 1:87 een sanctie is naar aanleiding van
een ernstige overtreding van de Wft. Een ander verschil is
dat alleen bestuurders en commissarissen worden getoetst
op betrouwbaarheid en geschiktheid, terwijl de ontzegging
van de bevoegdheid om bepaalde functies uit te oefenen op
grond van artikel 1:87 ook betrekking heeft op andere functies bij financiële ondernemingen of marktexploitanten.
De leden van de SP-fractie vragen waarom het boetemaximum van 10% van de boete bij recidive niet wordt verdubbeld. Zij vragen ook hoe de regering ervoor zorgt dat bij recidive toch zwaarder wordt gestraft.
Gekozen is voor een maximum van 10% van de jaaromzet
als absoluut maximum voor de op te leggen boete per overtreding. Een dergelijke boete zal voor elk bedrijf zeer afschrikwekkend zijn. Verdere mogelijkheden tot verhoging
zullen die afschrikwekkendheid nauwelijks verder verhogen.
Bovendien mag worden aangenomen dat het maximumbedrag van 10% van de omzet alleen in uitzonderlijk ernstige
gevallen zal worden opgelegd. Recidive van een ernstige
overtreding kan een dergelijk ernstig geval zijn. Er is echter
voor gekozen om de mogelijkheid van het opleggen van de
boete van 10% van de omzet niet bij voorbaat te beperken
tot gevallen van recidive, maar open te laten dat deze boete
ook bij een eerste zeer ernstige overtreding kan worden opgelegd.
583

584

585

586

Op grond van artikel 5:1 derde lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dat verwijst naar artikel 51
van het Wetboek van strafrecht.
Het gaat om de zogenaamde Slavenburg criteria (HR 16 december 1986, NJ 1987/321 (Slavenburg II); HR 21 januari
1992, NJ 1992/414; zie ook HR 18 januari 1994, DD
1994/206)
Zie bijvoorbeeld een recente uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBB 17 juni 2016,
ECLI:NL:CBB:2016:151), r.o. 7
Zie opnieuw CBB 17 juni 2016, ECLI:NL:CBB:2016:151, r.o. 7.
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Mocht de boete van 10% van de omzet niet passend zijn
met het oog op het behaalde voordeel, dan kan de toezichthouder er ook voor kiezen om een boete op te leggen van
maximaal driemaal het voordeel dat met de overtreding is
behaald. Dit kan ook als dat bedrag groter is dan 10% van
de omzet en bij overtredingen die niet zijn gerangschikt in
de derde boetecategorie. Verder kan recidive een reden zijn
om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving, waar bijvoorbeeld ook gevangenisstraffen mogelijk zijn.
De leden van de SP-fractie vragen voor welke overtredingen
een omzetgerelateerde boete van 15% van de omzet kan
worden opgelegd.
Het gaat op dit moment alleen om overtredingen van artikel
14 (handel met voorwetenschap) en artikel 15 (marktmanipulatie) van de verordening marktmisbruik. Dit is vereist op
grond van artikel 30, tweede lid, van de verordening. Op dit
moment zijn er geen andere richtlijnen of verordeningen op
het gebied van de financiële markten die een dergelijke boete vereisen.
De leden van de CDA-fractie vragen of het sanctiesysteem
van de Wft meegenomen wordt bij de hervorming en het
toekomstbestendig maken van de Wft.
Toekomstbestendigheid en de mogelijkheid om Europese
ontwikkelingen eenvoudig te kunnen incorporeren, zijn belangrijke elementen geweest bij de vormgeving van de
nieuwe boetesystematiek. Bij brief van 7 april 2016 is aangekondig dat een verkenning zal plaatsvinden naar het toegankelijker en toekomstbestendiger maken van de Wft.587 In
beginsel is de gehele Wft onderdeel van deze verkenning.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
Openbaarmaking van besluiten tot het opleggen van bestuurlijke sancties
Een vast onderdeel van Europese richtlijnen en verordeningen is inmiddels ook een artikel over de openbaarmaking
van besluiten tot het opleggen van «bestuurlijke sancties en
maatregelen».588 Ook de verordening verplicht de toezichthouder om alle besluiten openbaar te maken waarmee hij
een bestuurlijke sanctie of maatregel oplegt vanwege overtreding van de verordening. In de verordening wordt een
aantal bestuurlijke sancties en maatregelen opgesomd in artikel 30. Andere richtlijnen en verordeningen kennen verge587
588

Kamerstuk 34.208, nr. 13.
Zie onder meer artikel 99b van de richtlijn 2014/91/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging
van richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en
bestuurlijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor
collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257), artikel
71 van de richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële
instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en
Richtlijn 2011/61/EU (PbEU 2014, L 173), artikel 61 van de
verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de
effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale
effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen
98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012
(PbEU 2014, L 257).
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lijkbare opsommingen. Gemene deler van de opgesomde
sancties en maatregelen is dat zij genomen worden naar
aanleiding van een overtreding en dat zij niet gericht zijn op
onderzoek.
Om te zorgen dat AFM en DNB beschikken over voldoende
bevoegdheden om aan het Europese regime voor openbaarmaking te voldoen, moeten de artikelen 1:97 tot en met
1:101 worden aangepast. Deze artikelen bepalen naar huidig recht dat de toezichthouders besluiten tot het opleggen
van een boete en een last onder dwangsom openbaar moeten maken en geven voorschriften voor de procedure. Naar
aanleiding van onder meer de verordening, de wijzigingsrichtlijn icbe’s en de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 is deze regeling uitgebreid. Ook onherroepelijke besluiten tot het opleggen van andere bestuurlijke sancties dan besluiten tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom dienen voortaan openbaar te worden gemaakt. De verschillende richtlijnen en verordeningen voorzien tevens in de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden af te wijken van de plicht om een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie te publiceren. De mogelijkheden om een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie niet of slechts geanonimiseerd openbaar te maken zijn daarom in lijn gebracht met de uitzonderingsgronden die zijn opgenomen in onder meer de verordening, de
wijzigingsrichtlijn icbe’s en de richtlijn markten voor financiele instrumenten 2014.
Het openbaar maken van besluiten met betrekking tot
handhaving dient verschillende doelen. Allereerst is het belangrijk dat de activiteiten van de toezichthouders als overheidsorganisaties in zo groot mogelijke openheid worden
verricht. Het is in dat kader in het belang van het publiek om
zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden
van de toezichthouders en de gronden daarvoor. Ook is het
openbaar maken van besluiten tot het opleggen van bestuurlijke sancties in het belang van andere instellingen die
onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen
kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de
invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft.
Verder is openbaarmaking in het belang van personen die
door de inbreuk schade hebben geleden, zodat zij eventueel
hun rechten jegens de overtreder geldend kunnen maken.
Tot slot heeft de openbaarmaking in beginsel een ontmoedigend effect op andere personen en ondernemingen onder
toezicht om overtredingen te begaan. Deze belangen zullen
over het algemeen opwegen tegen het belang van de overtreder op wie het besluit betrekking heeft, dat zijn overtreding niet bekend wordt. Dit belang zal in het algemeen immers niet beschermenswaardig zijn. Dit komt tot uitdrukking
in de verplichting van de toezichthouder om besluiten openbaar te maken waarin hij overgaat tot handhaving naar aanleiding van overtreding. De toezichthouder zal echter wel
van geval tot geval moeten afwegen of er sprake is van een
van de uitzonderingssituaties.
Naast deze inhoudelijke wijziging wordt naar aanleiding van
de implementatie een aantal wetstechnische wijzigingen in
de artikelen 1:97 tot en met 1:101 voorgesteld om de voorschriften voor openbaarmaking van openbare waarschuwingen en besluiten tot het opleggen van bestuurlijke sancties
te stroomlijnen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- alle verplichtingen tot openbaarmaking van besluiten tot
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het opleggen van een bestuurlijke sanctie zijn samengebracht in het nieuwe artikel 1:97;
- alle uitzonderingen op deze verplichte openbaarmakingen zijn ondergebracht in het nieuwe artikel 1:98;
- de rechtsbescherming in het geval van openbaarmaking
(in de vorm van een wachttermijn, uitstel van openbaarmaking van het besluit tot na het oordeel van de
voorzieningenrechter) is ondergebracht in het nieuwe
artikel 1:99.
De huidige artikelen 1:96 en 1:100 kunnen daarmee vervallen. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.
De wijzigingen met betrekking tot de openbaarmaking van
besluiten tot het opleggen van bestuurlijke sancties hebben
onmiddellijke werking en zijn van toepassing op besluiten
die worden genomen nadat het wetsvoorstel in werking is
getreden. Indien echter met betrekking tot een overtreding
al een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie
is genomen voor inwerkingtreding van de wet, blijft ook voor
het besluit op bezwaar en eventueel beroep en hoger beroep het huidige regime gelden.
Uit onderstaande tabel volgt op welke manier de huidige artikelen 1:96 tot en met 1:100 in het wetsvoorstel zijn verwerkt.
Oud
1:96, lid 1
1:96, lid 2
1:96, lid 3
1:97, lid 1

1:97, lid 2
1:97, lid 3
1:97, lid 4
1:97, lid 5
1:98
1:99, lid 1
1:99, lid 2
1:100

Nieuw
1:99, lid 1
1:99, lid 2
1:99, lid 3
1:97, lid 2, Besluit bestuurlijke
boetes financiële sector, Besluit
uitvoering EU verordeningen financiële sector
1:99, lid 1
1:99, lid 2
1:98
1:97, lid 4
1:97, lid 1, 1:98
1:97, lid 3 +4, 1:98
1:99, lid 2
1:99, lid 3

Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen of een overzicht kan
worden gegeven hoe vaak de AFM of DNB een openbaar
gemaakte sanctie of maatregel hebben moeten intrekken de
afgelopen vijf jaar.
De AFM heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal honderd lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes opgelegd. Negen daarvan zijn niet in stand gebleven, oftewel 9%. DNB
heeft de afgelopen vijf jaar veertig sancties openbaar zijn
gemaakt. Slechts in één geval, oftewel 2,5%, is de sanctie
ingetrokken; dit betrof een openbare waarschuwing.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
§ 3.2 Wet op de economische delicten en het Wetboek van
Strafvordering
Algemeen
Zoals gezegd zijn de regels inzake marktmisbruik nu vervat
in een verordening die rechtstreeks toepasselijk is in de lidstaten. Om die reden zullen de nationale bepalingen met
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betrekking tot marktmisbruik worden ingetrokken. Kenmerkend aan de nationale bepalingen is dat zij, evenals die van
de verordening, ruimer zijn dan de verboden waarop de
strafbaarstellingsverplichtingen uit de richtlijn zien. Ons nationaal recht kent derhalve reeds een ruimere strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik dan waartoe de richtlijn verplicht. Met het vervallen van de nationale verbodsbepalingen zal ook de verwijzing in de Wet op de economische
delicten (WED) naar de betreffende bepalingen moeten
worden aangepast. Daarom voorziet dit wetsvoorstel in een
wijziging van de WED, waarbij ter implementatie van de
richtlijn de verwijzing naar de artikelen 5:56 tot en met 5:58a
Wft zal worden vervangen door een rechtstreekse verwijzing
naar de overeenkomstige bepalingen uit de verordening. De
verwijzing naar de verordening betreft een louter technische
wijziging waarmee recht wordt gedaan aan de minimumnormen van de richtlijn terwijl tegelijkertijd geen afbreuk
wordt gedaan aan de ruimere reikwijdte van het huidige nationale instrumentarium. Uit dit wetsvoorstel vloeien derhalve geen materieelrechtelijke wijzigingen voort op het gebied
van de strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik.
Aanvullend wordt in artikel 67, eerste lid, onder c, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv) de zinsnede verwijderd die
betrekking heeft op de verbodsbepalingen uit de Wft. Nu de
maximale gevangenisstraf voor alle vormen van marktmisbruik met de Wijzigingswet financiële markten 2015 is verhoogd van twee naar zes jaren, vallen de verbodsbepalingen uit de Wft onder artikel 67, eerste lid, onder a, Sv en
hoeven zij niet meer afzonderlijk in onderdeel c te worden
benoemd. Bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 is
echter vergeten deze wijziging op te nemen. Met dit wetsvoorstel wordt zij alsnog doorgevoerd.
Hierna zal per bepaling uit de richtlijn worden beschreven of
en op welke wijze deze geïmplementeerd zal worden. Verder wordt verwezen naar de transponeringstabel die is opgenomen in de bijlage bij deze memorie van toelichting.

verordening rechtstreekse werking heeft, zullen de nationale
verbodsbepalingen uit de Wft worden ingetrokken.
Het vervallen van de nationale verbodsbepalingen maakt
dat de verwijzing daarnaar in artikel 1, onder 1°, WED moet
worden aangepast.
Daarom wordt voorgesteld om de verwijzing naar de bepalingen uit de Wft te vervangen door een rechtstreekse verwijzing naar de even ruime verbodsbepalingen uit de verordening. Op die manier blijft het huidige strafrechtelijke beschermingsniveau intact.
Deze (technische) wijziging van de WED heeft tot gevolg
dat de nationale strafrechtelijke bescherming ruimer blijft
dan het beschermingsniveau van de richtlijn. De omschrijvingen van de verschillende vormen van marktmisbruik in
de richtlijn (zie de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn) zijn
namelijk beperkter geformuleerd dan de verbodsbepalingen
uit de verordening (zie § 3.2 van de memorie van toelichting
voor een uitgebreide toelichting op de individuele artikelen
uit de richtlijn). Die beperktere reikwijdte laat zich verklaren
door het minimumkarakter van de richtlijn; lidstaten mogen
in het nationale recht ruimere strafbepalingen opnemen.
Daarbij zij opgemerkt dat Nederland, zoals hiervoor reeds is
aangegeven, zich bij de totstandkoming van de richtlijn samen met enkele gelijkgestemde lidstaten heeft ingezet voor
een verdergaande harmonisatie van de strafrechtelijke bepalingen in de richtlijn. Voor andere lidstaten bleek dit een
stap te ver, reden waarom de begrenzing tot «ernstige gevallen» is opgenomen.
Het volledig aansluiting zoeken bij de strafbaarstellingsverplichtingen uit de richtlijn zou tot gevolg hebben dat het Nederlandse beschermingsniveau wordt ingeperkt. Zoals gezegd stelt de regering in plaats daarvan voor om naar de
(eveneens ruimere) verbodsbepalingen uit de verordening
te verwijzen. Daartoe bestaat ruimte omdat de richtlijn minimumharmonisatie betreft. Er is daarmee evenmin sprake
van een nationale kop.

Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de VVD-fractie merken op dat het nationale
recht reeds een ruimere strafrechtelijke bescherming biedt
tegen marktmisbruik dan waartoe de verordening verplicht.
Voorts merken zij op dat de nationale bepalingen met betrekking tot marktmisbruik worden ingetrokken. Deze leden
vragen de regering om dit toe te lichten en willen graag weten wat er precies meer was geregeld in het nationale recht.
In het Nederlandse recht is de strafbaarstelling van marktmisbruik op dit moment als volgt geregeld. In de artikelen
5:56 tot en met 5:58a van de Wft zijn de nationale verbodsbepalingen met betrekking tot marktmisbruik opgenomen.
Op grond van artikel 1, onder 1°, WED levert een overtreding van die verbodsbepalingen een economisch delict op,
hetgeen (ook) strafrechtelijke sanctionering mogelijk maakt.
In tegenstelling tot hetgeen de leden van de VVD-fractie lijken te veronderstellen, hebben de huidige nationale verbodsbepalingen dezelfde reikwijdte als de verbodsbepalingen uit de verordening (zie artikel 14 jo. artikel 8 en 10
van de verordening voor het verbod op handel met voorwetenschap en de wederrechtelijke openbaarmaking van
voorwetenschap en artikel 15 jo. artikel 12 van de verordening voor het verbod op marktmanipulatie). Aangezien de

De leden van de CDA-fractie vragen naar de bevoegdheden
van de handhavers (politie/OM) om bijvoorbeeld taps te
plaatsen bij een vermoeden van marktmisbruik. Zij vragen of
een rechter hiervoor toestemming zal kunnen geven.
Doordat de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik als
economisch delict strafbaar zijn gesteld, staat politie en
openbaar ministerie een ruim arsenaal aan opsporingsbevoegdheden ter beschikking. De diverse in de WED opgenomen opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet
«in het belang van de opsporing». Dit begrip wordt aldus
uitgelegd, dat aanwijzingen van een economisch delict volstaan om de bevoegdheid te mogen toepassen. In dit verband kan nog worden gewezen op HR 9 maart 1993, NJ
1993, 633. In dit arrest is de reikwijdte van het opsporingsbegrip in de WED zodanig geïnterpreteerd dat dit mede
handelingen omvat die tot doel hebben na te gaan waar zich
in concreto een overtreding van een in de WED strafbaar
gesteld feit voordoet, ingeval er «aanwijzingen» zijn dat een
economisch voorschrift niet is nageleefd. Voorts geldt dat de
opzettelijke overtreding van de verbodsbepalingen inzake
marktmisbruik een strafmaximum kent van zes jaar en geldboete van de vijfde categorie (artikel 6, eerste lid, onder 1°,
WED). Hieruit volgt dat voor deze delicten voorlopige hechtenis kan worden opgelegd, waaruit tevens voortvloeit dat
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ruime opsporingsbevoegdheden op grond van het Wetboek
van Strafvordering ter beschikking staan (telefoontap, aanhouding buiten heterdaad, vorderen verkeersgegevens en
vorderen van financiële transactiegegevens). Voor alle duidelijkheid wordt hierbij nog vermeld dat de rechtercommissaris voor het opnemen van telecommunicatie toestemming kan geven indien hij met de officier van justitie
van oordeel is dat het onderzoek de toepassing van deze
bevoegdheid dringend vordert en het misdrijf gezien zijn
aard een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert (artikel
126m Sv). Bij misdrijven die gezien hun aard een ernstige
inbreuk op de rechtsorde opleveren, kan het gaan om misdrijven als moord, handel in drugs, mensenhandel, omvangrijke milieudelicten, wapenhandel, maar ook om ernstige financiële misdrijven, zoals omvangrijke ernstige fraude, bijvoorbeeld een BTW-carrousel. Dergelijke misdrijven schokken de rechtsorde ernstig door hun gewelddadige karakter
of door hun omvang en gevolgen voor de samenleving.589
Naar het oordeel van de regering kan hiervan zeker ook
sprake zijn bij ernstige gevallen van marktmisbruik.
Over de gevolgen van marktmanipulatie vragen de leden
van de CDA-fractie het volgende: het boete- en sanctiebeleid is er nu op gericht om te kunnen sanctioneren in de orde van het gewin dat een overtreder heeft verkregen. Deze
leden vragen de regering ook in overweging te nemen de
schade die een overtreder de samenleving berokkent, zeker
in financiële markten kan onjuiste informatie soms tot grote
plotselinge schokken leiden met grote financiële schade
voor personen, bedrijven en bijvoorbeeld pensioenfondsen
tot gevolg. Wordt deze schade voor de samenleving als geheel ook gebruikt bij het vaststellen van de strafmaat, vragen deze leden.
De regering is met de leden van de CDA-fractie van oordeel
dat marktmisbruik grote schade kan toebrengen aan de samenleving als geheel. Bij die gevallen waarin van dergelijke
verstrekkende gevolgen sprake is, gaat de regering er ook
van uit dat de strafrechter daarmee daadwerkelijk rekening
houdt bij de straftoemeting. Uit ons strafrechtelijk stelsel
volgt dat de rechter bij de straftoemeting acht slaat op de
aard en de ernst van het strafbare feit, de omstandigheden
waaronder dat feit is begaan en de persoon van de dader.
Wanneer door het misdrijf van marktmanipulatie de samenleving ernstig is geschokt door een aantasting van ons financiële stelsel en door de schade die daarvan het gevolg
is, zal dit zeker een zwaarwegende factor zijn waarop de
rechter zijn straf zal afstemmen. Op dit punt mag overigens
ook van de rechter worden verwacht dat hij bij de motivering
van zijn straf aan de samenleving duidelijk maakt op welke
gronden hij de opgelegde straf passend en geboden acht.
Daarmee kan dan ook aan de in de straf verdisconteerde
schadecomponent uitdrukking worden gegeven.
Ook bij het opleggen van een bestuursrechtelijke boete kan
bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening
worden gehouden met de schade die derden als gevolg van
de overtreding hebben geleden.
Evenals in het strafrecht kan dit een boeteverhogende omstandigheid zijn.
589

Kamerstuk 25.403, nr. 3, p. 24–25.
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Tot slot vragen de leden van de fractie van het CDA of onderhavig wetsvoorstel invloed heeft op de te verwachten
werklast voor het OM en de Nationale Politie.
Het antwoord op die vraag luidt dat dit wetsvoorstel op het
terrein van de strafrechtelijke handhaving van marktmisbruik
geen veranderingen teweegbrengt of beoogt wat betreft de
inzet en capaciteit van het OM en de Nationale Politie.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
Toepassingsgebied en definities
Artikel 1 van de richtlijn omschrijft het onderwerp en het
toepassingsgebied van de richtlijn. Deze bepaling behoeft
naar haar aard geen implementatie.
In artikel 2 van de richtlijn staan de definities van enkele in
de richtlijn voorkomende begrippen. De richtlijn verplicht er
niet toe om deze definities (al dan niet letterlijk) over te nemen in nationale wetgeving. De definities komen bovendien
overeen met de definities in artikel 3 van de verordening.
Aangezien de verordening rechtstreekse werking heeft behoeft ook artikel 2 van de richtlijn geen implementatie.
Handel met voorwetenschap
Op grond van artikel 3 van de richtlijn moeten de lidstaten
de nodige maatregelen nemen om handel met voorwetenschap of het aanbevelen dan wel aanzetten van een ander
tot handel met voorwetenschap ten minste in ernstige gevallen en voor zover opzettelijk gepleegd strafbaar te stellen.
Naar huidig recht voorzien de artikelen 5:56 en 5:57, eerste
lid, aanhef en onder b, Wft jo. artikel 1, onder 1°, WED
reeds in een algemene strafbaarstelling van deze gedragingen. Daarbij maakt de WED onderscheid tussen een misdrijfvariant, voor zover het delict opzettelijk is gepleegd, en
een overtredingsvariant (artikel 2, eerste lid, WED).
Er is volgens de richtlijn sprake van handel met voorwetenschap wanneer een persoon die over voorwetenschap beschikt die informatie gebruikt door, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, direct of indirect financiële instrumenten te verwerven of te vervreemden waarop die informatie betrekking heeft (artikel 3, tweede lid, van de richtlijn). Ook het intrekken of aanpassen van een order met betrekking tot een financieel instrument waarop de informatie
betrekking heeft, terwijl de betrokken persoon bij het plaatsen van de order nog niet over de voorwetenschap beschikte, wordt als handel met voorwetenschap beschouwd (artikel 3, vierde lid, van de richtlijn). Het artikel heeft betrekking
op iedere natuurlijke of rechtspersoon die (i) lid is van de
bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende organen
van een uitgevende instelling of deelnemer aan de emissierechtenhandel, (ii) deelneemt in het kapitaal van de uitgevende instelling of deelnemer aan de emissierechtenhandel,
(iii) toegang heeft tot informatie uit hoofde van de uitoefening van werk, beroep of functie, (iv) deelneemt aan criminele activiteiten, dan wel (v) anderszins in het bezit is van
voorwetenschap en weet dat het voorwetenschap betreft
(artikel 3, derde lid, van de richtlijn). Een en ander is naar
Nederlands recht geregeld in artikel 5:56, eerste tot en met
derde lid, Wft. Volgens de richtlijn is sprake van het aanbevelen of aanzetten van een derde om tot handel met voorwetenschap over te gaan indien een persoon over voorwetenschap beschikt en (i) een derde op basis van die infor-
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matie aanbeveelt of ertoe aanzet financiële instrumenten
waarop die voorwetenschap betrekking heeft te verwerven
of te vervreemden, dan wel (ii) een derde op basis van die
informatie aanbeveelt of ertoe aanzet een opdracht betreffende een financieel instrument waarop die voorwetenschap
betrekking heeft in te trekken of aan te passen (artikel 3,
zesde lid, van de richtlijn). Het gebruik van dergelijke aanbevelingen door die derde wordt weer aangemerkt als handel met voorwetenschap, maar alleen voor zover de derde
weet dat de aanbeveling of aansporing op voorwetenschap
is gebaseerd (artikel 3, zevende lid, van de verordening).
Deze gedragingen zijn in overeenkomstige bewoordingen
opgenomen in artikel 5:57, eerste lid, aanhef en onder b,
Wft, met dien verstande dat het handelen door een derde
naar aanleiding van een aanbeveling of aansporing naar
Nederlands recht ook verboden is indien deze derde redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt (artikelen 5:56, derde lid, Wft). Op dit punt is de nationale regeling dus ruimer.
Artikel 3 van de richtlijn correspondeert met artikel 8 van de
verordening, hoewel ook de verordening het handelen naar
aanleiding van een aanbeveling of aansporing als handel
met voorwetenschap kwalificeert wanneer de betrokkene
weet of zou moeten weten dat de aanbeveling of aansporing
op voorwetenschap is gebaseerd (artikel 8, derde lid, van de
verordening). Deze formulering komt overeen met de nationale bepalingen. Nu de artikelen 5:56 en 5:57 Wft komen te
vervallen, beoogt dit wetsvoorstel de verwijzing daarnaar in
artikel 1, onder 1°, WED te vervangen door een rechtstreekse verwijzing naar de verordening. In de WED zal
daarom een verwijzing naar artikel 14 van de verordening
worden opgenomen; artikel 14 van de verordening bevat
namelijk het verbod op de in artikel 8 van de verordening
omschreven gedragingen. Daarmee wordt voldaan aan de
verplichtingen van de richtlijn zonder een materieelrechtelijke wijziging teweeg te brengen.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
Bij handel met voorwetenschap is het handelen door een
derde naar aanleiding van een aanbeveling of aansporing
naar Nederlands recht ook verboden indien deze derde redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap
beschikt, aldus de leden van de fractie van de VVD. De Nederlandse regeling is op dit punt dus ruimer dan de richtlijn.
Ook voor de wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap is dit het geval. In hoeverre komt dit dus nu te vervallen, zo vragen de leden van de VVD-fractie.
Graag verduidelijkt de regering deze leden dat in de reikwijdte van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor beide
gedragingen, de handel met voorwetenschap en de wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap, ten opzichte van de huidige nationale regeling geen wijziging
wordt aangebracht. Op dit punt is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de formuleringen van de corresponderende verboden in de verordening, terwijl de richtlijn de mogelijkheid biedt voor een beperktere strafbaarstelling. Waar
de richtlijn slechts verplicht tot strafbaarstelling van «de derde» indien hij weet dat de aanbeveling of aansporing is gebaseerd op voorwetenschap, vestigt de verordening ook al
aansprakelijkheid wanneer de betrokkene zou moeten weten dat de aanbeveling of aansporing op voorwetenschap is
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gebaseerd. Mutatis mutandis geldt dit ook voor wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap. Als gezegd
sluiten de strafbaarstellingen onder de WED bij deze ruimere reikwijdte van de verbodsbepalingen aan, waarmee per
saldo het bereik van de strafwet op dit punt onveranderd
blijft ten opzichte van de huidige nationale regeling (artikelen 5.56 en 5.57 Wft).
De leden van de VVD-fractie vragen voor zowel de verordening als de richtlijn of er sprake is van minimum- of maximumharmonisatie. Voorts vragen deze leden of is overwogen om aan te sluiten bij verordening of richtlijn.
Met de verordening wordt, behoudens enkele punten op het
gebied van uitvoering, maximumharmonisatie beoogd. Daar
de verordening rechtstreeks werkt, is er geen sprake van al
dan niet aansluiten bij de verordening.
De richtlijn verplicht tot strafbaarstelling van bepaalde nader
omschreven gedragingen van marktmisbruik. Zij laat onverlet dat lidstaten verder gaan in strafbaarstelling van vormen
van marktmisbruik. Van dit gegeven dat sprake is van minimumharmonisatie heeft Nederland gebruik gemaakt door –
zoals hierboven beschreven – de reeds bestaande ruimere
strafbaarstellingen te handhaven. Met deze uitleg hoopt de
regering ook de vraag van de leden van de VVD-fractie te
hebben beantwoord in hoeverre is overwogen om aan te
sluiten bij de verordening/richtlijn; uitgaande van de ruime
strafbaarheid van marktmisbruik op grond van de huidige
wetgeving is voor de strafbaarstellingen onder de nieuwe
regeling aansluiting gezocht bij de verbodsbepalingen uit de
verordening teneinde te verzekeren dat het bestaande bereik van de strafwet blijft gehandhaafd. Daartoe bestaat de
mogelijkheid omdat de richtlijn een minimumharmonisatie
van strafbaarstellingen op het gebied van marktmisbruik behelst.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
Wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap
Artikel 4 van de richtlijn verplicht de lidstaten de nodige
maatregelen te nemen om de wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap ten minste in ernstige gevallen
en voor zover opzettelijk gepleegd strafbaar te stellen. Naar
huidig recht voorziet artikel 5:57, eerste lid, aanhef en onder
a, Wft jo. artikel 1, onder 1°, WED reeds in een algemene
strafbaarstelling van de wederrechtelijke openbaarmaking
van voorwetenschap. Daarbij maakt de WED onderscheid
tussen een misdrijfvariant, voor zover het delict opzettelijk is
gepleegd, en een overtredingsvariant (artikel 2, eerste lid,
WED).
Volgens de richtlijn is sprake van wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap wanneer een persoon beschikt over voorwetenschap en hij die voorwetenschap
meedeelt aan enige andere persoon, tenzij de mededeling
plaatsvindt in het kader van de normale uitoefening van
werk, beroep of functie (artikel 4, tweede lid, van de richtlijn). De bepaling heeft betrekking op dezelfde personen als
bedoeld in artikel 3 van de richtlijn (artikel 4, derde lid, van
de richtlijn). Ook de verdere doorgifte van aanbevelingen of
aansporingen wordt aangemerkt als wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap, maar alleen voor zover
de persoon in kwestie wist dat de aanbeveling of aansporing
op voorwetenschap was gebaseerd (artikel 4, vierde lid, van
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de richtlijn).
Een en ander staat in overeenkomstige bewoordingen in artikel 5:57, eerste en tweede lid, Wft, met dien verstande dat
het verbod voor de secundaire insider geldt voor zover hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt. De nationale verbodsbepaling is op dit
punt dus ruimer dan hetgeen de richtlijn voorschrijft. De omschrijving van wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap uit de richtlijn is inhoudelijk identiek aan artikel
10 van de verordening, hoewel ook de verordening de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen aanmerkt
als wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap
wanneer de betreffende persoon wist of had moeten weten
dat het om voorwetenschap ging (artikel 10, tweede lid, van
de verordening). Deze formulering komt daarmee overeen
met de formulering van het nationale mededelingsverbod in
artikel 5:57 Wft. Nu artikel 5:57 Wft komt te vervallen, wordt
voorgesteld om de verwijzing daarnaar in artikel 1, onder 1°,
WED te vervangen door een rechtstreekse verwijzing de
verordening. In de WED zal daarom een verwijzing naar artikel 14 van de verordening worden opgenomen; artikel 14
van de verordening bevat namelijk het verbod op de in artikel 10 van de verordening omschreven gedragingen. Daarmee wordt voldaan aan de verplichtingen van de richtlijn
zonder een materieelrechtelijke wijziging teweeg te brengen.
Artikel 4, vijfde lid, van de richtlijn behoeft geen implementatie nu de strafbaarheid reeds wordt begrensd door de mensenrechtenverdragen.
Marktmanipulatie
Artikel 5 van de richtlijn verplicht de lidstaten de nodige
maatregelen te nemen om marktmanipulatie ten minste in
ernstige gevallen en voor zover opzettelijk gepleegd strafbaar te stellen. In strafbaarstelling van marktmanipulatie is
reeds voorzien door de artikelen 5:58 en 5:58a Wft jo. artikel
1, onder 1°, WED. Net als bij de andere delicten inzake
marktmisbruik kent de WED daarbij een misdrijfvariant, voor
zover het delict opzettelijk is gepleegd, en een overtredingsvariant (artikel 2, eerste lid, WED).
Marktmanipulatie omvat volgens de richtlijn een viertal gedragingen. De eerste gedraging betreft het aangaan van
een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke
andere gedraging die (i) onjuiste of misleidende signalen
geeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of
de koers van een financieel instrument of een daarmee verband houdend spotcontract voor grondstoffen, dan wel (ii)
de koers van één of meer financiële instrumenten of een
daarmee verband houdende spotcontract voor grondstoffen
op een abnormaal of kunstmatig niveau houdt. Dit is slechts
anders indien de persoon die de transactie is aangegaan of
de handelsorder heeft geplaatst, dat om rechtmatige redenen heeft gedaan en de transactie of handelsorder in overeenstemming is met de gebruikelijke marktpraktijken op het
desbetreffende handelsplatform (artikel 5, tweede lid, onder
a, van de richtlijn). Deze strafbaarstelling is terug te vinden
in artikel 5:58, eerste lid, onder a en b, Wft, met dien verstande dat het voor de transactie of handelsorder zoals genoemd onder (i) naar nationaal recht al voldoende is dat
hiervan een onjuist of misleidend signaal te duchten is. Bovendien hoeft de transactie of handelsorder zoals genoemd
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onder (ii) niet daadwerkelijk invloed op de koers gehad te
hebben. Voldoende is dat een transactie of handelsorder
wordt geplaatst teneinde een dergelijke invloed te bewerkstelligen. De nationale regels zijn op deze onderdelen dus
ruimer dan de richtlijn.
De tweede gedraging die volgens de richtlijn als marktmanipulatie moet worden aangemerkt betreft het aangaan van
een transactie, het plaatsen van een handelsorder of een
andere activiteit of gedraging die de koers beïnvloedt van
één of meer financiële instrumenten of een daarmee verband houdend spotcontract voor grondstoffen middels een
kunstgreep of andere vorm van bedrog of misleiding (artikel
5, tweede lid, onder b, van de richtlijn). Deze gedraging is
opgenomen in artikel 5:58, eerste lid, onder c, Wft.
De derde gedraging betreft het verspreiden van informatie
via de media of anderszins, die (i) onjuiste of misleidende
signalen geeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag
naar of de koers van een financieel instrument of een daarmee verband houdend spotcontract voor grondstoffen, dan
wel (ii) de koers van één of meer financiële instrumenten of
een daarmee verband houdend spotcontract voor grondstoffen op een abnormaal of kunstmatig niveau houdt, terwijl de
persoon in kwestie met de verspreiding van de informatie
een voordeel of winst voor zichzelf of voor derden behaalt
(artikel 5, tweede lid, onder c, van de richtlijn). Deze gedraging vindt men terug in artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wft,
met dien verstande dat niet is vereist dat de persoon in
kwestie een voordeel of winst voor zichzelf of derden behaalt. In plaats daarvan hoeft slechts bewezen te worden
dat de verspreider van de informatie weet of redelijkerwijs
moet vermoeden dat de informatie onjuist of misleidend is.
Tot slot levert ook het doorgeven van onjuiste of misleidende informatie, het verstrekken van onjuiste of misleidende
inputgegevens dan wel enig ander gedrag waarmee de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd, marktmanipulatie op (artikel 5, tweede lid, onder d, van de richtlijn). Deze gedraging is met de Wijzigingswet financiële
markten 2015 opgenomen in artikel 5:58a Wft, waar de
aanvullende eis wordt gesteld dat de betreffende persoon
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie onjuist of misleidend is.
De vier gedragingen uit de richtlijn vinden hun pendant in artikel 12 van de verordening, hoewel de formulering aldaar
ruimer is. Volgens de verordening gelden de eerste drie activiteiten namelijk ook als marktmanipulatie wanneer zij
waarschijnlijk de beschreven gevolgen zullen hebben (artikel 12, eerste lid, onder a, b en c, van de verordening).
Voorts spreekt de verordening niet alleen over financiële instrumenten of daaraan gerelateerde spotcontracten voor
grondstoffen, maar ook over geveilde producten op basis
van emissierechten en effecten (zie artikel 12, eerste lid,
onder b en c, van de verordening). Ook is bij de manipulatie
van benchmarks vereist dat de persoon in kwestie wist of
had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend
was (artikel 12, eerste lid, onder d, van de verordening).
Het bepaalde in de artikelen 5:58 en 5:58a Wft sluit direct
aan bij deze ruimere formulering. De nationale bepalingen
spreken weliswaar slechts van «financiële instrumenten»,
maar gelet op de definitie daarvan in artikel 1:1 Wft vallen
daaronder alle door de verordening afzonderlijk genoemde
instrumenten. Voorts bevat artikel 5:58, eerste lid, onder a
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en d, Wft reeds een waarschijnlijkheidsvereiste en zijn de
overige onderdelen ruim genoeg geformuleerd om ook
waarschijnlijke gevolgen te omvatten. Met het vervallen van
de artikelen 5:58 en 5:58a Wft zal de verwijzing in artikel 1,
onder 1°, WED worden vervangen door een rechtstreekse
verwijzing naar de verordening. In de WED zal daarom een
verwijzing naar artikel 15 van de verordening worden opgenomen; artikel 15 van de verordening bevat namelijk het
verbod op de in artikel 12 van de verordening omschreven
gedragingen. Daarmee wordt – net als bij de andere strafbare feiten – voldaan aan de verplichtingen van de richtlijn
zonder een materieelrechtelijke wijziging teweeg te brengen.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de PvdA-fractie vragen waarom ervoor is gekozen manipulatie van benchmarks een aparte status te geven en op welke wijze dergelijke manipulatie anders wordt
behandeld dan «gewone» marktmanipulatie.
Marktmanipulatie heeft, kort gezegd, vanouds betrekking op
handelingen die (de perceptie van) het aanbod van, de
vraag naar of de koers van een financieel instrument op een
oneigenlijke manier beïnvloeden. Een benchmark is op
zichzelf geen financieel instrument en is het dus de vraag of
het indirecte effect dat manipulatie van een benchmark
eventueel kan hebben op (de perceptie van) het aanbod
van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument voldoende is om van marktmanipulatie te spreken. De
Europese Commissie concludeerde in ieder geval dat manipulatie van benchmarks niet onder haar initiële voorstellen
voor de verordening en de richtlijn marktmisbruik viel en
heeft daarom lopende de onderhandelingen de verordening
en de richtlijn aangevuld. 590 Uw Kamer is hierover op 28
september 2012 middels een BNC-fiche ingelicht. 591 Nu
manipulatie van benchmarks in de verordening onder de definitie van marktmanipulatie is geschaard, zal dergelijke manipulatie in principe hetzelfde worden behandeld als «gewone» marktmanipulatie: op grond van artikel 15 van de verordening is elke vorm van (poging tot) marktmanipulatie verboden.
De leden van de PvdA-fractie vragen wat wordt bedoeld met
marktmanipulatie met behulp van (hoogfrequente) algoritmische handel en in hoeverre flitshandel daar onder valt.
Met de term fitshandel wordt ook wel handel met behulp van
hoogfrequente algoritmische handelstechnieken bedoeld.
De (bestaande) definitie van marktmanipulatie is ruim en
marktmanipulatie met behulp van (hoogfrequente) algoritmische handelstechnieken valt zonder meer onder de definitie.
In de verordening worden in de definitie van marktmanipulatie enkele voorbeelden gegeven van strategieën die, bijvoorbeeld uitgevoerd met behulp van (hoogfrequente) algoritmische handelstechnieken, marktmanipulatie opleveren.

590

591

Zie de mededelingen van de Europese Commissie
COM(2012)
421
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM:2012:0421:FIN en COM(2012) 420
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM:2012:0420:FIN.
Kamerstuk 22.112, nr. 1478.
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De verordening beoogt hiermee de consistentie in de handhavingspraktijk binnen de Europese Unie te bevorderen.
De leden van de PvdA-fractie merken verder op dat artikel 5
van de richtlijn lidstaten verplicht om marktmanipulatie «ten
minste in ernstige gevallen en voor zover opzettelijk gepleegd» strafbaar te stellen.
Voor het antwoord op hun vraag hoe wordt bepaald of het
een «ernstig geval» is en hoe met dit begrip wordt omgegaan bij de implementatie, kan in eerste instantie worden
verwezen naar de overwegingen 11 en 12 van de preambule van de richtlijn. Deze overwegingen geven nader aan in
welke gevallen lidstaten gevallen van marktmisbruik als ernstig dienen te beschouwen. Bij handel met voorwetenschap
en wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap
is daarvan sprake als de invloed op de marktintegriteit, de
feitelijk of in potentie behaalde winsten of vermeden verliezen, de omvang van de aan de markt berokkende schade of
de totale waarde van de verhandelde financiële instrumenten groot is.
Voor gevallen van marktmanipulatie gelden volgens de
overwegingen vergelijkbare voorbeelden ter adstructie van
hetgeen onder «een ernstig geval» moet worden verstaan.
De richtlijn laat het verder aan de nationale wetgever over in
hoeverre hij met inachtneming van deze kaders een nadere
invulling wil geven aan het begrip «ernstige gevallen». Zoals
reeds eerder is aangegeven, maakt de Nederlandse implementatiewetgever geen gebruik van deze mogelijkheid om
op het niveau van de wet het bereik van de strafbaarstellingen te begrenzen. Alle vormen van krachtens de richtlijn
strafbaar te stellen marktmisbruik zullen – in de formuleringen van de verordening – op grond van de WED strafbaar
zijn, ongeacht of er sprake is van een ernstig geval.
De leden van de PvdA-fractie constateren met tevredenheid
dat de strafbaarstellingen in de Wft aanmerkelijk verder
gaan en vragen of kan worden bevestigd dat dit zo blijft.
Graag bevestigt het kabinet dat dit zo blijft.
Kamerstuk 34.455, nr. 3
Overige bepalingen
Artikel 6 van de richtlijn verplicht tot strafbaarstelling van de
uitlokking van of medeplichtigheid aan een van de feiten
genoemd in artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, en de artikelen 4 en 5 van de richtlijn. Daarnaast bevat het artikel de
verplichting tot strafbaarstelling van de poging tot het plegen
van een van de feiten genoemd in artikel 3, tweede tot en
met vijfde en zevende lid, en artikel 5 van de richtlijn. Het
Nederlandse strafrecht voorziet reeds in een algemene regeling betreffende de strafbaarheid van uitlokking, medeplichtigheid en poging. Artikel 47, eerste lid, onder 2°, Sr
bepaalt onder meer dat ook zij die een strafbaar feit uitlokken als dader strafbaar zijn. Medeplichtigheid aan een misdrijf is strafbaar gesteld in artikel 48 Sr. En op grond van artikel 45 Sr is poging tot een misdrijf strafbaar. Middels de
schakelbepaling in artikel 91 Sr zijn ook de uitlokking van,
medeplichtigheid aan en poging tot de misdrijven uit de
WED strafbaar.
Artikel 7 van de richtlijn ziet op de wettelijke strafmaxima die
de lidstaten minimaal moeten stellen op de delicten inzake
marktmisbruik. De Nederlandse strafbaarstellingen voldoen
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reeds aan deze strafmaxima. Op grond van artikel 7, eerste
lid, van de richtlijn zijn de lidstaten verplicht de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de in de artikelen
3 tot en met 6 van de richtlijn genoemde feiten bestraft kunnen worden met doeltreffende, evenredige en afschrikkende
strafrechtelijke sancties. In de daaropvolgende leden wordt
dit nader ingekaderd. Het tweede lid van artikel 7 van de
richtlijn verplicht tot het stellen van een maximale gevangenisstraf van ten minste vier jaren voor handel met voorwetenschap, het aanbevelen of aanzetten van een ander tot
handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Aan deze
bepaling is reeds voldaan nu artikel 6, eerste lid, onder 1°,
WED voorziet in een gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren voor de betreffende strafbare feiten. Ook met artikel 7,
derde lid, van de richtlijn is de Nederlandse wetgeving reeds
in overeenstemming. De maximale strafbedreiging van wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap is op
grond van artikel 6, eerste lid, onder 1°, WED eveneens zes
jaren. Daarmee is voldaan aan het vereiste van een minimale maximumstraf van ten minste twee jaren.
Artikel 8 van de richtlijn ziet op de aansprakelijkheid van
rechtspersonen in verband met de door de richtlijn bestreken strafbare feiten. Artikel 9 van de richtlijn ziet vervolgens
op de sancties die aan rechtspersonen kunnen worden opgelegd. Beide bepalingen behoeven geen nadere implementatie. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen is in Nederland geregeld in artikel 51 Sr. Regels
over de aan rechtspersonen op te leggen sancties zijn opgenomen in de artikelen 51, tweede lid, en 23, zevende lid,
Sr en de artikelen 6, 7 en 8 WED. De richtlijn verplicht overigens niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Artikel 10, eerste lid, van de richtlijn ziet op het uitoefenen
van rechtsmacht ten aanzien van de verschillende strafbare
feiten. Ook deze bepaling behoeft geen nadere implementatie. Artikel 2 Sr voorziet reeds in rechtsmacht voor zover het
feit op Nederlands grondgebied is gepleegd en op grond
van artikel 7, eerste lid, Sr kan Nederland in de vereiste gevallen een strafvervolging instellen ter zake van feiten die
door een Nederlander in het buitenland zijn begaan. Volgens artikel 10, tweede lid, onder a, van de richtlijn kan elke
lidstaat zijn rechtsmacht tevens vestigen ten aanzien van de
genoemde strafbare feiten indien deze in het buitenland zijn
gepleegd en de dader zijn vaste woon- of verblijfplaats op
zijn grondgebied heeft. Nederland heeft hier reeds uitvoering aan gegeven door artikel 7, eerste lid, Sr van overeenkomstige toepassing te verklaren op de vreemdeling die in
Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft (artikel 7,
derde lid, Sr). Met betrekking tot artikel 10, tweede lid, onder
b, van de richtlijn zij opgemerkt dat uit de jurisprudentie van
de Hoge Raad volgt dat een Nederlandse rechtspersoon als
een Nederlander in de zin van het actief personaliteitsbeginsel kan worden aangemerkt (vgl. HR 18 oktober 1988,
NJ 1989, 496). Zie voorts Kamerstukken II 2001/02, 28 463,
nr. 3.
§ 4. Gevolgen voor het bedrijfsleven
Op grond van het nieuwe onderdeel b van artikel 5:68, eerste lid, dienen financiële ondernemingen effectieve regels
en procedures vast te stellen voor het melden van inbreuken op de verordening die voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Dit onder-
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deel van het wetsvoorstel kan leiden tot administratieve lasten dan wel nalevingskosten. Aangezien deze plicht bij algemene maatregel van bestuur verder zal worden ingevuld,
kan nu nog geen schatting worden gemaakt van de daadwerkelijke lasten en kosten. Dit zal worden meegenomen in
het besluit ter implementatie van de verordening en de richtlijn. Dit wetsvoorstel leidt verder niet tot administratieve lasten of nalevingskosten.
§ 5. Consultatie
Het wetsvoorstel is op 9 juli 2015 formeel ter consultatie
voorgelegd aan belanghebbenden. De consultatieperiode
eindigde op 10 augustus 2015. Er zijn vier openbare reacties en drie niet-openbare reactie ontvangen. De openbare
reacties zijn afkomstig van de AFM, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A) en een particulier. Ook de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft
over het wetsvoorstel geadviseerd. Naar aanleiding van de
consultatiereacties zijn de wetstekst en de memorie van toelichting op verscheidene punten aangepast. Hieronder zal
worden ingegaan op de reacties die niet tot wijziging van de
wetstekst of de memorie van toelichting hebben geleid, voor
zover de reacties relevant waren voor dit wetsvoorstel.
De AFM wijst er in haar consultatiereactie op dat zij als gedragstoezichthouder op de financiële markten bij uitstek de
expertise heeft om marktmisbruik op te sporen. In dat kader
pleit de AFM ervoor dat meer van de bevoegdheden die in
artikel 23 van de verordening worden genoemd direct aan
haar worden toegekend om zodoende de effectiviteit van
het toezicht op marktmisbruik te vergroten. De VEB maakt
vergelijkbare opmerkingen. De AFM noemt daarbij concreet
de bevoegdheid om bestaande overzichten van telefoon- en
dataverkeer (verkeersgegevens) van aanbieders van telecommunicatiediensten op te vragen en de bevoegdheid om
activa (effectenrekeningen) te bevriezen. Wat betreft de bevoegdheden genoemd in artikel 23 van de verordening geldt
in zijn algemeenheid dat, zoals in paragraaf 3.1 reeds is
toegelicht, de verordening, evenals de richtlijn marktmisbruik 2003, de ruimte biedt om bepaalde bevoegdheden niet
aan de bestuursrechtelijke toezichthouder toe te kennen,
wanneer bijvoorbeeld een bepaalde bevoegdheid al in het
strafrecht aanwezig is. Dat is voor beide door de AFM genoemde bevoegdheden het geval. Marktmisbruik is via de
WED strafrechtelijk vervolgbaar. Het OM kan in dat kader op
grond van artikel 126n Sv verkeersgegevens van aanbieders van telecommunicatiediensten opvragen. Op grond van
artikel 94 e.v. Sv kan het OM ook rekeningen bevriezen. Het
feit dat dergelijke opsporingsbevoegdheden buiten het bestuursrecht ingezet kunnen worden, neemt niet weg dat het
toch wenselijk kan zijn om dergelijke bevoegdheden ook
aan de AFM toe te kennen.
De bevoegdheid om verkeersgegevens bij aanbieders van
telecommunicatiediensten op te vragen is erg ingrijpend.
Het opvragen van dergelijke gegevens maakt inbreuk op
enkele fundamentele vrijheden zoals bijvoorbeeld het in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) omschreven recht op eerbiediging van privéleven en familie- en gezinsleven en het in
artikel 8 van het Handvest omschreven recht op de bescherming van persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee
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dat eventuele toegang tot verkeersgegevens van aanbieders van telecommunicatiediensten met zware waarborgen
omkleed moet zijn.
Juist over dit aspect is momenteel een bredere discussie
gaande. De discussie werd aangezwengeld door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie bij van 8 april
2014 waarmee het Hof Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende
de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt
in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare
elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (hierna: richtlijn dataretentie) ongeldig heeft
verklaard.592 Het Hof van Justitie oordeelde dat de Europese
wetgever met de richtlijn dataretentie de door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen heeft overschreden die
in het licht van onder meer de artikelen 7 en 8 van het
Handvest in acht genomen hadden moeten worden. Op
grond van de richtlijn dataretentie is in de Telecommunicatiewet de verplichting voor aanbieders van telecommunicatiediensten opgenomen om bepaalde verkeersgegevens
voor een periode van maximaal 12 maanden te bewaren. Bij
brief van 17 november 2014 heeft de Minister van Veiligheid
en Justitie aangegeven de verplichting tot het bewaren van
bepaalde verkeersgegevens nationaal in stand te willen laten, waarbij tevens is toegezegd dat de toegang tot die gegevens voor het OM met meer waarborgen omkleed zou
worden. 593 Een conceptwetsvoorstel is daartoe inmiddels
openbaar geconsulteerd.594
Op 11 maart 2015 heeft de voorzieningenrechter van de
rechtbank Den Haag echter de plicht voor aanbieders van
telecommunicatiediensten om bepaalde verkeersgegevens
te bewaren die uit de Telecommunicatiewet voortvloeit buiten werking gesteld.595 De voorzieningenrechter concludeert
dat de bewaarplicht in de huidige vorm een inbreuk maakt
op de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde rechten, omdat de inbreuk niet is beperkt tot het strikt
noodzakelijke en dus als ontoelaatbaar moet worden gekwalificeerd. Het is voor aanbieders van telecommunicatiediensten daarmee niet langer toegestaan om gegevens
zonder bedrijfsdoeleinden te bewaren. De beschikbaarheid
van de gegevens in zowel omvang als in termijn is hiermee
ernstig beperkt. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft
de Kamer op 24 maart 2015 over de gevolgen van de uitspraak geïnformeerd en aangegeven dat de inhoud van het
vonnis van de voorzieningenrechter zal worden betrokken
bij de uitwerking van het eerder genoemde conceptwetsvoorstel.596
Aangaande de concrete wens van de AFM om toegang te
krijgen tot verkeersgegevens van aanbieders van telecom592
593
594

595
596

HvJ EU 8 april 2014, C-293/12 en C294/12.
Kamerstuk 33.542, nr. 16.
Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van
Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die
zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare
elektronische
communicatiediensten,
<https://www.internetconsultatie.nl/dataretentie>.
Rb.
Den
Haag
(vzr.)
11
maart
2015,
ECLI:NL:RBDHA:2015:2498.
Kamerstuk 33.542, nr. 17.
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municatiediensten geldt ten eerste dat het nut van een dergelijke toegang sterk is afgenomen vanwege de sterk afgenomen beschikbaarheid van dergelijke gegevens. Los van
dit praktische probleem zal eventuele toegang van een bestuursrechtelijke toezichthouder als de AFM, naast het OM,
tot dergelijke gegevens de toets van strikte noodzakelijkheid
moeten doorstaan. Wanneer voldoende duidelijk is hoe nationaal invulling wordt gegeven aan de bewaarplicht van
verkeersgegevens en de toegang tot die gegevens van het
OM zal worden teruggekomen op de wens van de AFM.
Het tweede punt dat de AFM in haar consultatiereactie aankaart, is de bevoegdheid om effectenrekeningen te bevriezen. De AFM geeft aan graag met de wetgever te verkennen op welke wijze deze bevoegdheid vormgegeven kan
worden. Zoals hierboven vermeld, bestaat de mogelijkheid
om deze bevoegdheid ter bestrijding van marktmisbruik in te
zetten reeds in de Nederlandse rechtsorde: het OM kan op
grond van artikel 94 e.v. van het Wetboek van Strafvordering rekeningen bevriezen. Nadere implementatie betreffende deze bevoegdheid is derhalve niet noodzakelijk en zal
niet worden opgenomen in dit wetsvoorstel. Daar een dergelijke bevoegdheid de effectiviteit van het bestuursrechtelijk toezicht mogelijk zou kunnen versterken, zal samen met
de AFM worden gekeken naar de wenselijkheid en eventuele vormgeving van een dergelijke bevoegdheid. Op een later
tijdstip zal hierop worden teruggekomen. In dit kader wijst
de NVvR er in haar advies op dat zich de situatie kan voordoen dat het OM, na overleg met de AFM, niet overgaat tot
vervolging en de overtreding bestuursrechtelijk zal worden
afgedaan door de AFM. Een door het OM gelegd beslag zal
in dat geval niet kunnen worden gehandhaafd vanwege het
wegvallen van het strafvorderlijk belang. De activa worden
teruggegeven aan de beslagene en daarmee wordt de regie
over het executeren van een eventuele bestuursrechtelijke
boete uit (overheids)handen gegeven. Het is evenwel wenselijk dat een door de AFM opgelegde beschikking ook
daadwerkelijk kan worden geëxecuteerd. Naar het oordeel
van de NVvR kan dit het best worden bereikt door het uitbreiden van de grondslag voor het OM tot het handhaven
van een eenmaal gelegd beslag. Het onderhavige wetsvoorstel leent zich er echter niet voor om een dergelijke algemene wijziging te overwegen. In plaats daarvan zal dit
onderwerp worden betrokken bij de huidige modernisering
van het Wetboek van Strafvordering.
De NVvR wijst er in haar advies tevens op dat door de omzetgerelateerde boete te koppelen aan het boekjaar voorafgaand aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete
wordt opgelegd, er geruime tijd kan liggen tussen het plegen
van de verweten handelingen, het verrichten van het onderzoek en het uiteindelijk opleggen van de boete. Dit maakt
het volgens de NVvR mogelijk dat de rechtspersoon aan wie
de boete wordt opgelegd maatregelen neemt om een lagere
netto-omzet in het normjaar te realiseren. De NVvR adviseert daarom om aan het wetsvoorstel toe te voegen dat bij
toepassing van een omzetgerelateerde boete gekozen kan
worden tussen de netto-omzet in het jaar voorafgaand aan
het vaststellen van de boete, dan wel het jaar waarin de
verweten handeling is gepleegd.
Het wetsvoorstel bepaalt in artikel 1:82, derde lid, dat als de
bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die
is opgenomen in een groep met een geconsolideerde jaar-
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rekening, bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen worden gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming. Hiermee
wordt ondervangen dat een rechtspersoon de omzetgerelateerde boete kan beïnvloeden door omzet aan een andere
groepsmaatschappij toe te rekenen. Daarnaast is vanwege
de rechtszekerheid gekozen voor een eenduidig moment
voor de berekening van de netto-omzet. Het door de NVvR
voorgestelde moment is niet eenduidig, aangezien een verweten handeling kan voortduren en niet altijd duidelijk aan
één boekjaar is te koppelen. Het advies van de NVvR op dit
punt wordt derhalve niet opgevolgd.
Verder wordt in de consultatie aandacht gevraagd voor de
voordeel gerelateerde boete van artikel 1:83. De VEB wijst
erop dat er niet langer een minimum aan de voordeel gerelateerde boete wordt gesteld. In de visie van de VEB zou de
voordeel gerelateerde boete echter alleen moeten worden
toegepast indien het boetebedrag dat anders zou zijn vastgesteld te laag zou zijn in vergelijking met het voordeel dat
de overtreder heeft genoten. Voorop staat dat een boete
passend moet zijn, gezien de aard en ernst van de overtreding. Een voordeel gerelateerde boete zal dan ook alleen
toegepast worden indien daarmee een meer passende boete kan worden opgelegd dan volgens het systeem van artikel 1:81 mogelijk is. In de regel zal een dergelijke boete
daarom vaak hoger uitvallen dan wanneer de boete op artikel 1:81 wordt gebaseerd. Dit neemt echter niet weg dat er
omstandigheden kunnen bestaan waarbij een boete gerelateerd aan het voordeel passend is, terwijl de hoogte van die
boete lager uitvalt dan het minimumbedrag dat op grond van
artikel 1:81, zesde lid (oud) thans geldt voor de voordeelgerelateerde boete, namelijk het basisbedrag van de derde categorie. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien het
overtreden voorschrift in de tweede categorie is ingedeeld.
Door het minimumbedrag te schrappen, ontstaat er voor de
toezichthouders meer ruimte om de boete in een concreet
geval zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de aard en
ernst van de overtreding.
Tot slot wordt door de VEB in het kader van de bevoegdheid
om een persoon de bevoegdheid te ontzeggen om voor eigen rekening te handelen, opgemerkt dat de voorwaarden
die aan deze sanctiebevoegdheid worden gesteld mogelijk
te beperkend zijn en dat bijvoorbeeld ook permanente ontzegging mogelijk moet zijn. De verordening vereist niet de
mogelijkheid om een permanente ontzegging op te kunnen
leggen. Gezien de ingrijpende aard van deze sanctie is er
daarom niet voor gekozen om hier verder te gaan dan de
verordening. Wat betreft overige mogelijk te beperkende
voorwaarden is de artikelsgewijze toelichting bij onderdeel H
aangepast.
Kamerstuk 34.455, nr. 7
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de implementatiewet niet eerder naar de Tweede Kamer kon worden gezonden.
De herziening van het boetestelsel en van het regime voor
openbaarmaking van bestuurlijke sancties zijn ingrijpende
wijzigingen. Om deze reden heeft er voor, maar ook na de
openbare consultatie van dit wetsvoorstel uitvoerig discussie plaatsgevonden met stakeholders. De zorgvuldigheid die
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is betracht om tot een gedragen herziening te komen, heeft
helaas gezorgd voor vertraging in het wetgevingsproces.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe de AFM om zal
gaan met het feit dat zowel de Wft als de verordening
marktmisbruik voorzien in regels ter voorkoming van marktmisbruik.
Op grond van artikel 288 VWEU is een verordening rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Lidstaten zijn niet langer
bevoegd bindende voorschriften uit te vaardigen over het
rechtsgebied waarop de verordening betrekking heeft. Oftewel: de verordening heeft voorrang op nationale regels.
De AFM zal in haar toezicht derhalve uitgaan van de verordening.
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre de AFM
per 3 juli 2016 handhavend op kan treden en in hoeverre de
AFM dan beschikt over het huidige handhavingsinstrumentarium.
De AFM zal per 3 juli worden aangewezen als bevoegde autoriteit met betrekking tot de verordening marktmisbruik. Deze aanwijzing geschiedt door middel van een wijziging van
het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.
Het wijzigingsbesluit ligt op het moment van schrijven klaar
voor publicatie in het Staatsblad.
De wijziging van het besluit zorgt ervoor dat de AFM met
betrekking tot de verordening marktmisbruik beschikt over
het toezicht- en sanctieinstrumentarium waar de Wft op dat
moment in voorziet. De AFM zal in voorkomend geval dus
bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een bestuurlijke
boete kunnen opleggen. Wanneer het wetsvoorstel in werking is getreden, zal het Besluit uitvoering EUverordeningen financiële markten worden aangevuld om het
mogelijk te maken dat de AFM voor overtredingen van de
verordening marktmisbruik een bestuurlijke boete van
maximaal € 15 miljoen of 15% van de omzet kan opleggen.
De leden van de VVD-fractie vragen welke bevoegdheden
die in artikel 23 van de verordening worden genoemd niet
aan de AFM zijn toegekend.
De verordening draagt lidstaten op om, in overeenstemming
met de nationale rechtsorde, bepaalde bevoegdheden aan
de toezichthouder toe te kennen, waarbij samenwerking met
andere autoriteiten is toegestaan.
Concreet betekent dit dat de bevoegdheid om woningen te
betreden zonder toestemming van de bewoner, de bevoegdheid om beslag te leggen op activa en de bevoegdheid om bestaande overzichten van telefoon- en dataverkeer van aanbieders van telecommunicatiediensten op te
vragen niet worden toegekend aan de AFM. Deze bevoegdheden zijn in de Nederlandse rechtsorde in beginsel namelijk exclusief voorbehouden aan de strafrechtelijke autoriteiten. Hierbij is geen andere keuze gemaakt dan bij de implementatie van de richtlijn marktmisbruik 2003, waar dergelijke bevoegdheden ook in overeenstemming met de nationale rechtsorde zijn geïmplementeerd.
De leden van de VVD-fractie vragen in welke gevallen het
voor de AFM nuttig kan zijn om toegang te krijgen tot verkeersgegevens van aanbieders van telecommunicatiediensten en om effectenrekeningen te kunnen bevriezen. Ook
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de leden van de SP-fractie vragen naar de toegevoegde
waarde van het toekennen van voornoemde bevoegdheden
aan de AFM.
Zoals de AFM in haar consultatiereactie reeds heeft aangegeven, kan de bevoegdheid om verkeersgegevens op te
vragen bij aanbieders van telecommunicatiediensten helpen
om bijvoorbeeld de identiteit vast te stellen van een persoon
die verantwoordelijk is voor de verspreiding van onjuiste of
misleidende informatie. Ook kunnen verkeersgegevens nuttig zijn bij het beantwoorden van de vraag of er contact is
geweest tussen een persoon die over voorwetenschap beschikte en een persoon die een verdachte transactie heeft
gedaan.
Wat betreft het bevriezen van effectenrekeningen zou het
kunnen voorkomen dat een onderneming die wordt onderzocht door de AFM vanwege een verdenking van marktmanipulatie besluit zijn activiteiten te staken en in een ander
land verder te gaan met de vermeende laakbare activiteiten.
Het bevriezen van de effectenrekeningen en de daaraan
gekoppelde geldrekeningen van deze onderneming zou een
manier zijn om het vermeende manipulatieve gedrag te
kunnen belemmeren.
Hoewel voornoemde bevoegdheden de effectiviteit van het
bestuursrechtelijk toezicht mogelijk zouden kunnen versterken, moet er wel rekening mee worden gehouden dat deze
bevoegdheden ingrijpend van aard zijn.
Indien deze bevoegdheden aan de AFM worden toegekend,
zal de inzet daarvan, evenals in het strafrecht, met adequate waarborgen moeten worden omkleed. Het is derhalve niet
op voorhand gezegd dat de AFM deze bevoegdheden breder of in eerder stadium zou kunnen inzetten dan op dit
moment het geval is in het strafrecht. Zoals in de memorie
van toelichting reeds is toegezegd, zal daarom later worden
teruggekomen op de wensen van de AFM met betrekking
tot deze bevoegdheden. Ten aanzien van de bevoegdheid
om verkeersgegevens van aanbieders van telecommunicatiediensten op te vragen geldt bovendien dat momenteel
nog niet duidelijk is hoe exact invulling zal worden gegeven
aan deze bevoegdheid in het strafrecht, nu er een bredere
discussie gaande is over de bewaarplicht van verkeersgegevens. Hierdoor is het op dit moment niet opportuun om de
mogelijkheden te verkennen om een eventuele vergelijkbare
bevoegdheid voor de AFM in het leven te roepen.

gevens op het gebied van telefonie en telecom in het kader
van onderzoek, opsporing en het blootleggen van zaken.
Wij hebben gezegd dat wij na de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel inzake dataretentie zullen bezien of het
opvragen van verkeersgegevens ook een bevoegdheid van
de AFM zou kunnen worden. Het is een gevoelige kwestie.
U kent de maatschappelijke discussie hierover. Het heeft
heel veel te maken met de privacy van mensen. Het is bepaald geen bevoegdheid die je onvoorwaardelijk geeft. Uit
de Europese rechtspraak volgt dat een rechterlijke machtiging nodig is voor het opvragen van dit soort gegevens.
Daar moeten wij ook gevolg aan geven. De Minister van V
en J streeft ernaar, het wetsvoorstel inzake dataretentie
binnenkort bij uw Kamer in te dienen. Wij zijn daarin volgend
en niet leidend. […]
Mevrouw De Vries heeft verder nog een keer gevraagd naar
de bevoegdheden van de AFM. Ze zei: de Minister heeft
hiervan gezegd dat hij het wel wenselijk vindt, maar hij wil
nog kijken naar het hoe, wanneer en waarom.
Om geen misverstanden te laten bestaan: op die twee punten van verkeersgegevens en effectenrekeningen hebben
wij de AFM nu geen bevoegdheden verleend. Alleen als wij
op basis van de wetsbehandeling van de dataretentiewet
denken dat er draagvlak is en een zorgvuldige vormgeving
mogelijk is die ook wordt gesteund door de Kamer, zullen
wij dit oppakken voor de AFM. Dat is de volgorde. Die wet
moet nog worden ingediend, dus dan zijn wij wel anderhalf
of twee jaar verder; zolang duurt een gemiddeld wetstraject.
Zo zal het ongeveer verlopen, denk ik.

De leden van de VVD-fractie vragen wanneer duidelijk is
hoe nationaal invulling wordt gegeven aan de bewaarplicht
van verkeersgegevens en de toegang tot die gegevens van
het OM.
Die duidelijkheid zal zijn verschaft indien de parlementaire
procedure betreffende de relevante wetgeving zal zijn afgerond. Het hiertoe strekkende wetsvoorstel tot wijziging van
de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten (dataretentie) wordt binnenkort bij uw Kamer ingediend.
Kamerstuk 34.455, nr. 11
Minister Dijsselbloem: […] Mevrouw De Vries en de heer
Merkies hebben gesproken over de bevoegdheid van de
AFM op het gebied van verkeersgegevens. Dat betreft ge-
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Implementatiewet richtlijn hypothecair krediet (kamerstuk 34.292, nr. 3)
ALGEMEEN
1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr.
2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4
februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.
1093/2010 (P EU 2014, L 60/34) (hierna: de richtlijn). De
richtlijn moet uiterlijk op 21 maart 2016 geïmplementeerd
zijn. Deze toelichting wordt vanwege het feit dat het wetsvoorstel ook wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek voorziet, mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie gegeven.
1.2 Richtlijn
Op 4 februari 2014 is de richtlijn tot stand gekomen. Het
doel van deze richtlijn is het tot stand brengen van een goed
functionerende interne markt voor kredietovereenkomsten
met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken. De bestaande fundamentele verschillen in de nationale
wetgeving van de lidstaten ter zake de verstrekking van
kredietovereenkomsten voor woningen en de regulering van
en het toezicht op kredietverstrekkers vormen een hinderpaal voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten op de kredietmarkt. Daarbij streeft de richtlijn naar
een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming. De richtlijn beoogt eraan bij te dragen dat consumenten die op zoek zijn naar een kredietovereenkomst
voor hun woning dit met vertrouwen in de financiële markt
kunnen doen. Daartoe worden voor bepaalde diensten kwaliteitsnormen vastgesteld, in het bijzonder met betrekking tot
de distributie en verstrekking van krediet via kredietgevers
en kredietbemiddelaars en worden goede praktijken bevorderd. De aanpassing van de nationale wetgeving moet de
onderlinge concurrentie op de interne markt vergroten en
consumenten in staat stellen kredietaanbiedingen van aanbieders uit verschillende lidstaten met elkaar te vergelijken.
De richtlijn bevat regels ter bevordering van de financiële
scholing van consumenten en voorwaarden waaronder kredietgevers en kredietbemiddelaars krediet mogen verstrekken aan consumenten. Daarnaast geeft de richtlijn regels
met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument (reclame, algemene informatie en op de persoon van
de consument toegespitste, precontractuele informatie).
Ook bevat de richtlijn regels over de kredietwaardigheidsbeoordeling en toegang tot gegevensbanken, normen voor
advisering en regels voor leningen in vreemde valuta en variabele rente. Voorts zijn er regels die zien op een correcte
uitvoering van kredietovereenkomsten en verwante rechten
voor de consument en regels die betrekking hebben op de
vestiging respectievelijk toelating van en het toezicht op
kredietbemiddelaars respectievelijk niet-kredietinstellingen.
Afgezien van de specifieke kenmerken van kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken, volgt het kernkader van de richtlijn zoveel mo-
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gelijk de structuur van Richtlijn 2008/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (PbEG 2008, L
133/66) (hierna: Richtlijn 2008/48/EG). Daarnaast beoogt de
richtlijn een aanvulling te vormen op Richtlijn 2002/65/EG
van het Europees parlement en de Raad van 23 september
2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële
diensten aan consumenten (PbEG 2002, L 271/16).
2. Harmonisatie
De richtlijn betreft voornamelijk minimumharmonisatie. Ten
aanzien van de verschillende aspecten rondom de verstrekking van hypothecair krediet en de voorschriften betreffende
toelating en toezicht is het de lidstaten toegestaan om ter
bescherming van de consument strengere voorschriften dan
in de richtlijn opgenomen, te handhaven of in te voeren.597
Op dit uitgangspunt bestaan twee uitzonderingen. Er geldt
maximumharmonisatie ten aanzien van de verstrekking van
precontractuele informatie door middel van een gestandaardiseerd model Europees informatieblad (European Standardised Information Sheet, afgekort tot ESIS), dat is opgenomen in bijlage II van de richtlijn. Het ESIS dient ter vervanging van een vrijwillige gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkredieten,
tot stand gekomen bij Europese Overeenkomst van 5 maart
2001.598 Bij het toezicht op de naleving van de code is de
Commissie gebleken dat de inhoud en opmaak moet worden herzien om ervoor te zorgen dat dit duidelijk en begrijpelijk is en alle informatie bevat die relevant wordt geacht
voor consumenten. 599 Doel van het (herziene) ESIS is om
consumenten, door het op uniforme wijze verstrekken van
alle relevante informatie, in staat te stellen kredietproducten
van verschillende, ook in andere lidstaten gevestigde aanbieders onderling te vergelijken en af te wegen om zo met
kennis van zaken een keuze uit de verschillende aanbiedingen te kunnen maken. De richtlijn biedt lidstaten de ruimte
om binnen het model van het ESIS aanpassingen aan te
brengen in het taalgebruik en de bijbehorende invulinstructie
aan te vullen. Van deze ruimte wordt gebruik gemaakt. Ten
tweede geldt een maximumharmonisatie voor de wijze van
berekenen van het jaarlijkse kostenpercentage overeenkomstig bijlage I van de richtlijn. Een uniforme berekeningswijze van het jaarlijks kostenpercentage strekt ertoe de
informatie in de aanbiedingen van verschillende kredietgevers met elkaar te vergelijken.
Waar geen uitdrukkelijke maximumharmonisatie van toepassing is, kunnen de lidstaten strengere bepalingen laten
gelden. Een andere keuze betreft de reikwijdte van de richtlijn. In de richtlijn worden enkele kredietovereenkomsten
opgesomd waarop de richtlijn niet van toepassing is. Ten
aanzien van deze kredietovereenkomsten kunnen de lidsta597
598

599

Artikel 2, eerste lid, van de richtlijn.
Zie ook aanbeveling 2001/193/EG van de Commissie van 1
maart 2001 betreffende de voorlichting die kredietgevers die
woningkredieten aanbieden in de precontractuele fase aan de
consumenten moeten geven (PbEG 2001, L 69) van 10 maart
2001.
Overweging 40 van de considerans van de richtlijn.
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ten aan de bestaande (nationale) regels vasthouden of
nieuwe (nationale) regels invoeren. De lidstaten kunnen er
ook voor kiezen om het in de richtlijn bepaalde geheel of
gedeeltelijk van toepassing te verklaren op de in artikel 3
van de richtlijn opgesomde kredietovereenkomsten. 600 Op
dit punt zijn verschillende keuzes denkbaar voor de implementatie in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft)
en in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aangezien vanuit
het perspectief van publiekrecht en privaatrecht andere
overwegingen van belang kunnen zijn. Ook is relevant dat in
de Wft al een hoog niveau van bescherming voor verschillende kredietovereenkomsten wordt geboden. Bij dergelijke
kredietovereenkomsten wordt de huidige bescherming in
stand gelaten, waarbij wel wordt gekozen voor toepassing
van de regels op grond van de richtlijn om te voorkomen dat
verschillende regels met betrekking tot hypothecaire kredieten naast elkaar moeten worden gehandhaafd.
Dit geldt bijvoorbeeld voor zogenoemde equity releasekredietovereenkomsten (in Nederland doorgaans aangeduid
als «opeethypotheken»). Voorts kunnen de lidstaten besluiten om de richtlijn niet toe te passen op bepaalde kredieten
zoals overbruggingskredieten. Voorgesteld wordt om deze
uitzonderingsmogelijkheid niet over te nemen. Overbruggingskredieten vallen op dit moment ook onder de Wft.
Aangezien een overbruggingskrediet in relatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten, is aansluiten bij de regelgeving die geldt voor hypothecair krediet het meest passend.
In de artikelsgewijze toelichting en de transponeringstabel
worden met betrekking tot de beleidsruimte die de richtlijn
biedt de in dit wetsvoorstel gemaakte keuzes toegelicht.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waar de nu voorliggende voorstellen ter implementatie van de richtlijn wezenlijk
verschillen van hoe het tot nu toe in de Nederlandse wet- en
regelgeving was geregeld, en of daarvan een overzicht kan
komen. Daarnaast vragen deze leden of andere lidstaten
dezelfde beleidsruimte in dezelfde mate invullen.
Het huidige Nederlandse regime met betrekking tot hypothecair krediet zoals opgenomen in de Wet op het financieel
toezicht (Wft) biedt een hoge mate van bescherming voor
consumenten. Op verschillende onderdelen voldoet de Nederlandse wetgeving reeds aan de in de richtlijn opgenomen
vereisten. Desalniettemin is de richtlijn aanleiding om nieuwe normen in te voeren of bestaande normen aan te passen. Het wetsvoorstel introduceert op basis daarvan onder
andere een ruimere definitie van hypothecair krediet, vakbekwaamheidvereisten voor rechtstreeks leidinggevenden
van medewerkers met, kort gezegd, klantcontact, een Europees paspoort voor bemiddelaars in hypothecair krediet, de
verplichting om voor het tot stand komen van een overeenkomst inzake hypothecair krediet een European Standardised Information Sheet (ESIS) aan de consument te
verstrekken, een verbod voor de aanbieder om bij vervroegde aflossing meer in rekening te brengen dan deze daadwerkelijk aan kosten heeft gemaakt, de verplichting om de
klant zorgvuldig te behandelen wanneer onverhoopt tot ge600

Overweging 14 van de considerans van de richtlijn.
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dwongen verkoop moet worden overgegaan en een verplichting om de consument te beschermen tegen wisselkoersrisico’s wanneer deze een overeenkomst inzake hypothecair krediet in vreemde valuta aangaat. De richtlijn heeft
op enkele onderdelen beleidsruimte gelaten aan de lidstaten
waarvan in het wetsvoorstel gebruik is gemaakt. Andere lidstaten zullen dat ook doen.
Echter, aangezien de richtlijn op 21 maart 2016 geïmplementeerd moet zijn, is nog niet met zekerheid te zeggen op
welke wijze dit zal gebeuren.
Uit gegevens van de Europese Commissie komt naar voren
dat 76% van de lidstaten gebruik maakt van de mogelijkheid
om strengere regels te introduceren dan de richtlijn minimaal vereist. Zo is 16% procent van de lidstaten bijvoorbeeld van plan om in het ESIS een aanvullende waarschuwing op te nemen.
De leden van de VVD-fractie vragen welke problemen en
knelpunten er tot nu toe concreet gesignaleerd zijn bij het
afsluiten van overeenkomsten inzake hypothecair krediet in
het buitenland. De leden vragen hoe deze richtlijn daaraan
bijdraagt en welke problemen er (nog) niet worden opgelost.
Ook vragen de leden voor welke problemen deze richtlijn
een oplossing is.
De leden van de CDA-fractie vragen de regering waarom
niet gekozen is voor handhaving van de huidige situatie, dat
aanbieders van grensoverschrijdende diensten zich moeten
schikken naar de bestaande regelgeving in de betreffende
lidstaat. De leden vragen hoe de verschillen in hypothecaire
wetgeving van verschillende lidstaten tot uiting zijn gekomen
in onderhavig wetsvoorstel.
In de aanloop naar het richtlijnvoorstel zijn er door de Europese Commissie fundamentele verschillen in de wetgeving
van de lidstaten met betrekking tot de overeenkomsten inzake hypothecair krediet gesignaleerd. Deze verschillen
vormen beperkingen voor zowel consumenten als aanbieders van overeenkomsten inzake hypothecair krediet in de
mogelijkheid om binnen Europa grensoverschrijdende activiteiten uit te voeren. Hierdoor worden de concurrentie en de
keuze op de markt verminderd en de kosten die verbonden
zijn aan het verstrekken van het krediet verhoogd. Door
harmonisatie van normen voor het verstrekken van en bemiddelen in hypothecair krediet wordt een efficiënte en concurrerende Europese hypotheekmarkt bevorderd. De financiële crisis heeft de relevantie van verantwoordelijk gedrag
van marktdeelnemers aangetoond voor het vertrouwen van
consumenten in deze marktdeelnemers. Een groot deel van
de hoge schuldenlast van consumenten binnen de EU komt
voort uit kredieten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken. Er is bijvoorbeeld een aantal
problemen gesignaleerd op de hypotheekmarkten in de EU
die betrekking hebben op het onverantwoordelijk verstrekken en opnemen van leningen en de mogelijke ruimte voor
onverantwoordelijk gedrag van marktdeelnemers.
De normen in de richtlijn hebben als doel om deze problemen aan te pakken. De richtlijn lost echter problemen met
betrekking tot bepaalde bijzondere hypotheekvarianten niet
op. Zo is de richtlijn ondanks de bezwaren van Nederland
niet van toepassing op zogenoemde opeethypotheken.
Opeethypotheken zijn kredietovereenkomsten waarbij de
kredietgever een krediet uitbetaalt aan de consument in ruil
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voor een bedrag ontleend aan de toekomstige verkoop van
een voor bewoning bestemd onroerend zaak en pas aflossing van het krediet verlangt wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. Wel biedt de richtlijn de ruimte om
in nationale regelgeving te kiezen voor een hoger beschermingsniveau, bijvoorbeeld voor dergelijke hypotheken. In de
lagere regelgeving gebaseerd op onderhavig wetsvoorstel is
daarom met betrekking tot opeethypotheken ook regelgeving opgenomen.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe groot de behoefte
of wens van de consument is om kredietovereenkomsten
met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende zaken af te sluiten, hoeveel extra kredietovereenkomsten er
naar verwachting in het buitenland gesloten zullen gaan
worden door Nederlanders nu deze richtlijn er is en hoe dit
gemonitord gaat worden. Daarnaast vragen de leden hoe
gemonitord wordt welke voor- of nadelen dit uiteindelijk voor
de consument oplevert. Tot slot vragen zij hoeveel grensoverschrijdende overeenkomsten er op dit moment zijn en
hoeveel meer concurrentie de regering verwacht.
Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten heeft sterk gefluctueerd de afgelopen jaren. Gemiddeld genomen zijn de
afgelopen tien jaar jaarlijks 350.000 hypothecaire kredieten
verstrekt. De afgelopen vijf jaar schommelt het aantal rond
de 200.000. Dit betreft voornamelijk bij Nederlandse aanbieders afgesloten hypotheken. De verwachting is op dit
moment dat het aantal hypotheken dat in het buitenland zal
worden afgesloten door consumenten niet noemenswaardig
zal vergroten op korte termijn. De Europese Commissie
heeft een Groenboek voor financiële retaildiensten601 gepubliceerd ten einde inzicht te krijgen in problemen waarmee
consumenten en de sector te maken hebben op het gebied
van grensoverschrijdende dienstverlening. Hierin komt naar
voren dat verbetering bereikt kan worden door gereglementeerde open markten en gezonde concurrentie. Deze richtlijn is een stap naar harmonisatie die in ieder geval nodig is
om een Europese markt voor hypothecair krediet tot stand
te brengen.
De verschillende nationale toezichthouders werken samen
aan het toezicht op de naleving van de normen die door deze richtlijn worden geïntroduceerd wanneer sprake is van
grensoverschrijdende activiteiten.
Hierdoor kan op een vergelijkbare manier gemonitord worden als nu het geval is. De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) zal met betrekking tot alle hypothecaire kredieten die
in Nederland worden verstrekt risicogestuurd toezicht houden. Door de harmonisatie van de regels met betrekking tot
vakbekwaamheid en door het introduceren van een Europees paspoort voor bemiddelaars zal vermoedelijk met name het aantal aanbieders en bemiddelaars dat actief is in
andere lidstaten toenemen. Exacte cijfers over het aantal
grensoverschrijdende overeenkomsten zijn niet beschikbaar, maar het aantal is zeer beperkt. Uit de impact analyse
van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 1% van de
Nederlandse consumenten een hypotheek afsluit in een andere lidstaat. Dit heeft vooral te maken met afwijkende regelgeving en andere voorwaarden die een buitenlandse
601
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bank stelt aan de hypotheek (zoals het verplicht inbrengen
van eigen geld). Ook verkiezen consumenten vaak een bekende nationale aanbieder met een lokaal kantoor boven
een buitenlandse aanbieder.
Hypotheekverstrekkers geven daarnaast aan dat de complexiteit van dergelijke producten en de verplichting om te
voldoen aan de buitenlandse regelgeving het niet aantrekkelijk maakt om grensoverschrijdende hypotheken aan te
bieden. Het is de verwachting dat het na de implementatie
van de richtlijn voor de consument eenvoudiger wordt om
verschillende hypotheekproducten te vergelijken (ook over
de grens). Mogelijk dat hierdoor de vraag naar en het aanbod van grensoverschrijdende hypotheekproducten zal toenemen.
De leden van de VVD-fractie vragen waar de regelgeving
strenger is of wordt geïmplementeerd dan de richtlijn aangeeft (zij ontvangen graag een totaaloverzicht, casu quo
een lijst) en waarom. Daarnaast vragen de leden waarom
niet gekozen is voor maximumharmonisatie.
In de memorie van toelichting is op pagina 15 een transponeringstabel opgenomen waarin per artikel(lid) is aangegeven welke beleidsruimte er is en op welke wijze er gebruik
van is gemaakt. Zo heeft Nederland ervoor gekozen om opeethypotheken, overbruggingskredieten en kredieten waarbij geen rente en andere kosten hoeven te worden vergoed
niet uit te zonderen van de werking van de richtlijn. Ook is
ervoor gekozen om minimale vakbekwaamheidseisen te
stellen bij grensoverschrijdende dienstverrichting.
De leden van CDA-fractie vragen de regering om aan te geven welke onderdelen van de richtlijn zij dermate nuttig acht,
dat zij deze ook zouden hebben omgezet in Nederlandse
wetgeving als er geen Europese richtlijn aan ten grondslag
zou liggen. Tegelijkertijd vragen deze leden om eenzelfde
overzicht, waarin de regering inzichtelijk maakt welke regelgeving zij ook zelf zou hebben geïnitieerd, mocht er geen
Europese regelgeving ophanden zijn.
De leden merken terecht op dat de richtlijn beoogt bij te
dragen aan een betere werking van de Europese interne
markt. In aanloop naar het richtlijnvoorstel is gesignaleerd
dat er grote verschillen bestonden tussen de wetgeving van
de verschillende lidstaten met betrekking tot hypothecair
krediet, waardoor er drempels bestonden voor aanbieders
en bemiddelaars om actief te zijn in andere lidstaten. Door
harmonisatie van de regels op het terrein van hypothecaire
kredieten worden deze drempels zoveel mogelijk weggenomen en wordt de concurrentie bevorderd. Dit komt binnen
Europa de gemiddelde kwaliteit, de concurrentie en uiteindelijk de kosten van de hypothecaire kredieten ten goede.
Het is van belang dat de geharmoniseerde normen een
hoog niveau van bescherming van consumenten blijven
bieden. Door implementatie van de richtlijn komen er ook in
Nederland nieuwe regels bij die wenselijk zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan de regels omtrent de zorgvuldige behandeling van consumenten bij vervroegde aflossing en niet nakoming van contractuele verplichtingen. De
richtlijn bevat een aantal regels die niet in Nederland geïntroduceerd zouden worden wanneer dit niet op Europees niveau geregeld zou zijn, aangezien op nationaal niveau
reeds regels met hetzelfde doel bestonden. Zoals de recla-
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meregels die reeds bestonden in Nederland, maar beperkt
zijn aangepast. Om een uniform niveau van consumentenbescherming te krijgen binnen Europa zijn deze regels desalniettemin noodzakelijk.
De leden van de PVV-fractie merken op dat de richtlijn
voornamelijk minimumharmonisatie betreft. Deze leden willen graag weten waarom hiervoor gekozen is.
De richtlijn betreft maximumharmonisatie voor zover het
gaat om de precontractuele informatieverstrekking door
middel van het ESIS en het jaarlijks kostenpercentage. Alle
andere bepalingen mogen door de lidstaten strenger worden ingevuld. Hiervoor is gekozen gelet op de verschillen in
marktontwikkelingen en omstandigheden in de lidstaten met
betrekking tot de specifieke marktstructuur en marktdeelnemers en categorieën beschikbare producten en procedures.
De leden van de PVV-fractie stellen vast dat in de richtlijn
enkele kredietovereenkomsten opgesomd worden waarop
de richtlijn niet van toepassing is. Zij vragen in een overzicht
bij al deze kredietovereenkomsten aan te geven welke nationale regels er gelden en of er aan de bestaande nationale
regels vastgehouden zal worden of dat er nieuwe regels ingevoerd zullen worden.
De Europese wetgever heeft bepaald dat deze richtlijn niet
van toepassing is op een zestal typen overeenkomsten. Het
gaat om equity releaseovereenkomsten (opeethypotheken),
werkgeverskredieten, hypotheken waarbij geen rente en
andere kosten hoeven te worden vergoed, kredietovereenkomsten in de vorm van een geoorloofde debetstand, kredietovereenkomsten die het resultaat zijn van een schikking
voor de rechter en kredietovereenkomsten die betrekking
hebben op kosteloos uitstel van betaling van een bestaande
schuld.
Voor opeethypotheken geldt dat in het BGfo specifieke regels worden voorgesteld die betrekking hebben op de precontractuele informatie die bij dit soort overeenkomsten
moet worden verstrekt aan consumenten.
Deze regels komen grotendeels overeen met hetgeen de
richtlijn verlangt voor hypothecaire kredieten die wel onder
het bereik van de richtlijn vallen. Voor het overige gelden
voor opeethypotheken dezelfde regels als voor andere hypotheken. Hypothecaire kredieten waarover geen rente en
kosten hoeven te worden vergoed vallen in Nederland reeds
onder de definitie van krediet en blijven daaronder vallen.
Alle (pre)contractuele zorgvuldigheidsnormen die voor krediet gelden, gelden ook voor deze overeenkomsten. Hypothecaire overeenkomsten die tot stand zijn gekomen als
schikking bij de rechter en hypothecaire kredieten die betrekking hebben op kosteloos uitstel van betaling van een
bestaande schuld worden in de Wft niet gezien als nieuwe
overeenkomsten. Hierop zijn dus geen specifieke normen
van toepassing.
Op hypothecaire werkgeverskredieten (bij werkgevers die in
hun normale bedrijfsvoering geen hypothecair krediet verstrekken) en hypothecaire kredietovereenkomsten in de
vorm van een geoorloofde debetstand is de Wft expliciet
niet van toepassing. Deze varianten komen voor zover bij
mij bekend in Nederland respectievelijk niet of nauwelijks
voor. Wanneer blijkt dat dergelijke overeenkomsten (in de
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toekomst) wel of veelvuldig worden verstrekt, zal in een
apart nationaal traject worden bezien welke beschermingsmaatregelen gepast zijn.
Voor wat betreft de privaatrechtelijke regelgeving, is op de
overeenkomsten die niet onder het toepassingsbereik van
de richtlijn vallen, de nieuwe titel 7.2 BW niet van toepassing, maar geldt het gewone overeenkomstenrecht.
De leden van de D66-fractie vragen welke aanpassingen
zijn aangebracht in het model van het European Standardised Information Sheet (ESIS) en de bijbehorende invulinstructie. De leden vragen of de regering een voorbeeld
van het ESIS aan de Kamer kan sturen.
Het ESIS bevat op een aantal punten tekstuele wijzigingen
binnen het vastgestelde model ten opzichte van de versie
die als bijlage bij de richtlijn is opgenomen. In overleg met
de AFM en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
is ervoor gekozen om gebruikte formuleringen gedeeltelijke te vereenvoudigen en beter aan te laten
sluiten bij de Nederlandse praktijk. Zo is in rubriek 6 van het
ESIS de passage over de aflossingsvrije hypotheek tekstueel aangepast. Het ESIS is opgenomen in de voorgestelde
algemene maatregel van bestuur (AMvB) ter implementatie
van de richtlijn die binnenkort aan de Raad van State wordt
voorgelegd. U vindt een versie van het ESIS als bijlage bijgevoegd.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
3. Wijze van implementatie
Implementatie van de richtlijn vindt plaats door aanpassing
van de Wft en de op die wet gebaseerde lagere regelgeving
alsmede door de introductie van een nieuwe titel in Boek 7
van het BW en door aanpassing van de Wet handhaving
consumentenbescherming (hierna: Whc).
Wet op het financieel toezicht
De publiekrechtelijke bepalingen worden opgenomen in de
Wft. Aangezien in Nederland met betrekking tot het aanbieden van hypothecair krediet al verschillende publiekrechtelijke normen zijn gesteld, betekent voor een groot deel van
de richtlijn dat bestaande regelgeving moet worden aangepast of is die bestaande regelgeving op dit moment al voldoende. In paragraaf 4 worden de onderwerpen toegelicht
die reeds onderdeel zijn van het publiekrecht en niet of
slechts beperkt aanpassing behoeven in verband met de
implementatie van de richtlijn. In hoofdlijnen gaat het om de
volgende publiekrechtelijke normen. In de Wft worden in de
eerste plaats voorschriften opgenomen betreffende de te
verstrekken informatie (in reclame, algemeen en precontractueel). Voor de informatieverstrekking is het jaarlijks kostenpercentage relevant. Daarnaast is ook de verplichting voor
de kredietgever om voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van de consument
te beoordelen, in de Wft opgenomen. Ook voor de vergunningverlening aan en het doorlopend toezicht op aanbieders
van hypothecair krediet en kredietbemiddelaars zijn reeds
normen opgenomen in de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo), die grotendeels aansluiten bij de eisen van de richtlijn.
Handhaving van de in de Wft en in het Bgfo opgenomen
voorschriften betreffende hypothecair krediet vindt plaats via
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het bestuursrecht. De Autoriteit Financiële Markten (hierna:
AFM) is aangewezen als toezichthouder.
Titel 7.2B Burgerlijk Wetboek
De privaatrechtelijke bepalingen van de richtlijn worden in
een nieuwe titel 2B van Boek 7 van het BW geïmplementeerd. Het gaat om een kredietovereenkomst die strekt ter
financiering van een voor bewoning bestemde onroerende
zaak en daarmee om een nieuwe «bijzondere overeenkomst», die in Boek 7 thuis hoort. Deze nieuwe titel bevat
ten dele overeenkomstige regels zoals voor de consumentenkredietovereenkomst zijn opgenomen in titel 7.2A, die
strekt tot implementatie van richtlijn 2008/48/EG, waarop de
onderhavige richtlijn in belangrijke mate is geïnspireerd. De
plaatsing in een nieuwe titel 7.2B past in het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot aanvulling van Boek 7 met een
nieuwe afdeling 7.2A.2 en met de nieuwe titels 7.2B en 7.2C
(consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en
geldlening). Een hierop betrekking hebbend voorontwerp is
al in oktober 2011 in internetconsultatie geweest
(http://www.internetconsultatie.nl/consumentenkrediet). In
dit voorontwerp is titel 7.2B gereserveerd voor goederenkrediet. Ook de nu in Boek 7 op te nemen regels betreffen
een vorm van goederenkrediet.
Omdat deze vorm beperkt is tot voor bewoning bestemde
onroerende zaken en het hiervoor bedoelde voorontwerp
nog niet tot een wet heeft geleid, wordt voorgesteld om de
nieuwe bepalingen voorlopig als eerste stuk van titel 7.2B in
te voegen en te laten volgen op de regeling van huurkoop
van woonruimte. Titel 7.2B zal dan later worden aangevuld
met de regeling van het goederenkrediet uit het eerdergenoemde voorontwerp. De invoeging van de woningkredietovereenkomst na de bepalingen betreffende huurkoop van
woningen brengt mee dat de nieuwe regeling begint met artikel 118. Titel 7.2D betreffende pandbelening, in werking
getreden op 1 juli 2014,602 vangt echter aan met artikel 130.
Dit brengt mee dat de laatste bepalingen van de nieuwe regeling in titel 7.2B met letters moeten worden genummerd.
Artikel 129 (aangevuld met letters) wordt gereserveerd voor
titel 7.2C uit het eerdergenoemde voorontwerp.
De plaatsing in Boek 7 brengt verder mee dat de algemene
regels van het contractenrecht uit de Boeken 3 en 6 op de
nieuwe regeling van toepassing zullen zijn, voor zover zij te
verenigen zijn met het deel van de richtlijn dat in titel 7.2B
wordt geïmplementeerd.
Titel 7.2B wordt onderverdeeld in vijf afdelingen. De nieuwe
regeling vangt aan met een reeks begripsbepalingen en de
afbakening van het toepassingsgebied in afdeling 1. Daarna
komt afdeling 2 betreffende informatieverplichtingen en
(verboden) handelingen voorafgaand aan het sluiten van de
kredietovereenkomst. Onder meer voorschriften inzake precontractuele informatieverplichtingen en praktijken aangaande koppelverkoop en gebundelde verkoop worden
vanuit privaatrechtelijk aspect gereguleerd. Overeenkomstig
de structuur van de richtlijn volgt daarop afdeling 3 met
daarin het voorgestelde artikel 7:124. Daarin is bepaald hoe
het jaarlijks kostenpercentage moet worden berekend. Afdeling 4 heeft betrekking op informatie en rechten betreffende

kredietovereenkomsten tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het gaat daarbij evenzeer om de privaatrechtelijke
effecten op een correcte uitvoering van de kredietovereenkomst en de aanverwante rechten van de consument. Afdeling 5 bevat een tweetal slotbepalingen. De eerste bepaling
verplicht tot een kosteloze informatieverstrekking aan de
consument. Voor de plaatsing in de slotafdeling zie men de
toelichting op artikel 7:128b. De tweede slotbepaling geeft
aan in hoeverre titel 7.2B van dwingend recht is.
De voorgestelde regeling volgt zoveel mogelijk letterlijk de
bepalingen van de richtlijn. Dit geldt ook voor de volgorde
en indeling van de regeling. Dit is vanuit het oogpunt van
consumentenbescherming wenselijk omdat de regeling
steeds in overeenstemming met de richtlijn moet worden
uitgelegd. Als er vragen van uitleg aan het Hof van Justitie
van de EU moeten worden gesteld, is onmiddellijk duidelijk
op welke punten van de richtlijn uitleg nodig is.
De handhaving van titel 7.2B vindt plaats via het privaatrecht. Evenals bij de implementatie van Richtlijn
2008/48/EG in titel 7.2A603 houdt dit in dat het aan consumenten en kredietgevers of kredietbemiddelaars zelf wordt
overgelaten om geschillen waarbij de rechten van consumenten in het geding zijn, op te lossen. Wanneer zij er onderling niet uitkomen, kunnen zij het geschil voorleggen aan
de burgerlijke rechter of een geschillencommissie, zoals het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is
aangesloten bij FIN-NET, het Europese samenwerkingsnetwerk voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot financiële diensten. Dit is in lijn met artikel 39,
tweede lid, van de richtlijn, dat bepaalt dat lidstaten geschilleninstanties als het Kifid verplichten om grensoverschrijdend samen te werken. Bij grensoverschrijdende geschillen
zal de bevoegde geschilleninstantie vaak gevestigd zijn in
het land van de kredietgever of de kredietbemiddelaar. Door
de samenwerking binnen FIN-NET kunnen consumenten in
geval van een grensoverschrijdend geschil voor meer informatie over de geschillenbeslechting door een dergelijke geschilleninstantie in een andere Europese lidstaat terecht bij
de geschilleninstantie in het eigen land. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid dat de consument de klacht stuurt naar de
geschilleninstantie in het eigen land, waarna de klacht wordt
doorgestuurd naar de bevoegde instantie in het land van de
kredietgever of de kredietbemiddelaar. Deze samenwerkingsprocedure draagt er zodoende aan bij dat beslechting
van grensoverschrijdende geschillen over kredietovereenkomsten wordt vergemakkelijkt.
Wet handhaving consumentenbescherming
De Whc biedt een wettelijke grondslag voor de toezichthoudende taken van de AFM in het kader van financiële consumentencontracten. Met betrekking tot het in het BW opgenomen verbod op koppelverkoop (artikel 7:121 BW) wordt
handhaving door de AFM mogelijk gemaakt door aanvulling
in de bijlage van de Whc.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de CDA-fractie lezen op verschillende plaatsen in onderhavig wetsvoorstel de frase «jaarlijks kosten603
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Zie Kamerstukken II, 2009/10, 32 339, nr. 3, p. 4, waaraan de
onderhavige passage is ontleend.
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percentage».
De leden vragen welk kostenpercentage hier wordt bedoeld,
aangezien naar opvatting van de leden op dit moment geen
sprake is van jaarlijkse kosten als het gaat om hypothecair
krediet. Ook vragen de leden welke rol het «jaarlijks kostenpercentage» na implementatie gaat spelen in bijvoorbeeld
reclame-uitingen, adviesgesprekken en totale kosten voor
de hypotheek.
Het jaarlijks kostenpercentage is een begrip dat ook nu
wordt gehanteerd in relatie tot hypothecaire kredieten. Dit
begrip speelt reeds een belangrijke rol in de informatieverstrekking richting klanten. Ook wanneer bijvoorbeeld maandelijks kosten worden betaald, maakt het jaarlijks kostenpercentage verschillende hypotheken vergelijkbaar. De definitie van jaarlijks kostenpercentage wordt door de richtlijn
gewijzigd.
Het huidige recht over reclames houdt in dat wanneer in een
reclame-uiting melding wordt gemaakt van een rentevoet of
andere gegevens over de kosten van het krediet, daarbij
aanvullende informatie moet worden verstrekt, zoals het totale kredietbedrag en de duur van de overeenkomst.
De richtlijn verplicht in dergelijke gevallen ook het jaarlijks
kostenpercentage te vermelden. Het jaarlijks kostenpercentage moet voorts voordat een bindend aanbod wordt gedaan door de aanbieder door middel van het ESIS worden
vermeld. In het jaarlijks kostenpercentage komen de totale
kosten voor de hypotheek voor de consument tot uitdrukking.
De leden van de CDA-fractie vragen naar de meerwaarde
van een ESIS dat na implementatie zal moeten worden verstrekt. Ook vragen de leden of aanbieders van hypotheken
nu ook verplicht worden om het ESIS in verschillende talen
aan te bieden. Voorts vragen de leden of de regering als bijlage bij deze beantwoording een (voorbeeld-)model van
ESIS zouden kunnen voegen.
Het gebruik van het ESIS betreft maximum harmonisatie.
Lidstaten hebben niet de vrijheid om dit precontractuele informatieblad niet voor te schrijven of aanvullende eisen op
te nemen. Voor Nederland geldt dat de informatieverplichtingen die op dit moment gelden voor hypotheekverstrekkers al vrij uitgebreid zijn. Inhoudelijk zijn de veranderingen
echter beperkt. Door gebruik te maken van het ESIS heeft
de consument alle essentiële informatie in één document en
kan hij eenvoudiger de aanbiedingen van verschillende
aanbieders in de EU met elkaar vergelijken. De consument
kan met de kredietgever overeenkomen om de informatie in
welke taal de informatie wordt verstrekt. U vindt een versie
bij deze nota naar aanleiding van verslag bijgevoegd.604
De leden van de CDA-fractie vragen de regering te beargumenteren waarom ook reclame-uitingen en waarschuwingen geharmoniseerd dienen te worden. De leden vragen voorts of dit bijvoorbeeld betekent dat de zin «let
op, geld lenen kost geld» wordt vervangen door een Europees afgestemde variant. Verder vragen de leden of de regering voornemens is om deze geharmoniseerde waarschuwing ook onder de persberichten van president Draghi
van de Europese Centrale Bank over kwantitatieve verrui604
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ming te plaatsen.
Reclame-uitingen en waarschuwingen moeten geharmoniseerd worden in verband met de consumentenbescherming,
het belang van een gelijk speelveld en in verband met vergelijkbaarheid door consumenten. Het uitgangspunt daarbij
is dat informatieverstrekking essentieel is voor het maken
van weloverwogen keuzes door consumenten. Verder moeten consumenten die zich op de internationale hypotheekmarkt begeven erop kunnen vertrouwen dat de informatie
die zij krijgen overal van hetzelfde niveau is. De formulering
van en in sommige gevallen de keuze voor waarschuwingen
wordt aan de lidstaten overgelaten. De richtlijn bevat alleen
regels met betrekking tot hypothecair kredietverlening aan
consumenten.
De leden van de D66-fractie vragen wat het oordeel van de
regering is over gebundelde verkoop en of zij redenen ziet
om hier maatregelen te nemen aangezien bijvoorbeeld een
korting op de hypotheekrente bij het tegelijkertijd aanhouden
van een bankrekening een belemmering is voor het afsluiten
van een hypotheek bij een andere kredietverstrekker dan de
«huisbank» en de concurrentie hierdoor kan worden beperkt
en de transparantie van de markt niet ten goede komt.
Overeenkomstig de richtlijn is gebundelde verkoop toegestaan. Het gecombineerd aanbieden van een kredietovereenkomst met een of meer andere financiële diensten of
producten in een pakket geeft een kredietgever de mogelijkheid om gunstige tarieven en voorwaarden
te hanteren voor de verschillende diensten of producten. Dit
kan de onderlinge concurrentie tussen kredietgevers juist
bevorderen en voor de consument voordelen opleveren.
Voorwaarde hierbij is wel dat de consument niet in zijn keuzevrijheid wordt beperkt en een of meer onderdelen van het
aangeboden pakket desgewenst apart en dus ook bij een
andere kredietgever kan afnemen. De consument kan dan alleen niet van
dezelfde kortingen profiteren. Reclame voor kredietovereenkomsten dient verder ingevolge de richtlijn eerlijk, duidelijk en niet misleidend te zijn. De mededelingen van kredietgevers over de door hun gehanteerde tarieven en voorwaarden en over de mogelijke kortingen die zij aanbieden,
moeten dus transparant zijn. Met betrekking tot het aanhouden van een bankrekening geldt dat een betaal- of spaarrekening bij de kredietgever, waarvan het tegoed wordt gebruikt voor de aflossingen van het krediet en de rentebetalingen, over het algemeen als een essentiële voorwaarde bij
het sluiten van een kredietovereenkomst wordt beschouwd.
Daarom wordt het gerechtvaardigd geacht dat kredietgevers
van de consument mogen verlangen dat zij een bankrekening openen of aanhouden, van welke rekening de tegenprestatie voor het aangeboden krediet wordt gedaan.
Om die reden wordt ook het openen of aanhouden van een
(niet kosteloze) betaal- of spaarrekening in het voorgestelde
artikel 7:121 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van het verbod op koppelverkoop uitgezonderd. Dat is ook zo geregeld
in artikel 33 van de Wet op het consumentenkrediet en in artikel 6:237, onderdeel j, BW bij het beding in algemene
voorwaarden. De consument wordt niet verplicht om zijn
bankrekening mee te nemen naar de bank waar hij een hypotheek afsluit. Hij kan bij die bank ook een losse rekening
openen. De consument die zijn bankrekeningnummer wel
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wil meenemen naar een andere bank, kan gebruik maken
van de overstapservice. Dat is een gezamenlijk initiatief van
Nederlandse banken om bij het veranderen van een bankrekening het betalingsverkeer soepel te laten verlopen. Gedurende dertien maanden worden bijschrijvingen automatisch doorgeleid naar de nieuwe rekening en worden incassobetalingen rechtstreeks afgeschreven van de nieuwe rekening.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4. Aspecten van de richtlijn die reeds onderdeel zijn van het
bestaande recht
4.1 Inleiding
Zoals in paragraaf 3 is vermeld, brengt het feit dat in Nederland met betrekking tot hypothecair krediet al verschillende
publiekrechtelijke normenbestaan, mee dat een groot deel
van de richtlijn moet worden geïmplementeerd door aanpassing van bestaande regelgeving of dat die bestaande
regelgeving op dit moment al voldoende is. In deze paragraaf worden de onderwerpen toegelicht die reeds onderdeel zijn van het publiekrecht en niet of slechts beperkt
aanpassing behoeven vanwege de implementatie van de
richtlijn.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen welke lidstaatopties in
de richtlijn zitten. Zij vragen van welke Nederland gebruik
maakt en waarom en vragen om een overzicht hiervan.
De richtlijn bevat verschillende lidstaatopties. In de transponeringstabel, die in de memorie van toelichting is opgenomen, wordt een overzicht gegeven van welke lidstaatopties
Nederland gebruik heeft gemaakt en waarom. Zo heeft Nederland ervoor gekozen om opeethypotheken, overbruggingskredieten en kredieten waarbij geen rente en andere
kosten hoeven te worden vergoed niet uit te zonderen van
de werking van de richtlijn. Voorts is ervoor gekozen om minimale vakbekwaamheidseisen te stellen bij grensoverschrijdende dienstverrichting. Voor een volledig overzicht
van welke lidstaatopties Nederland gebruikt wordt verwezen
naar de transponeringstabel in paragraaf 9 (pagina 15 e.v.)
van het wetsvoorstel.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4.1.1 Toezicht
De normen in de richtlijn zijn hoofdzakelijk onderdeel van
het gedragstoezicht. In de Wet op het financieel toezicht is
de AFM de verantwoordelijke toezichthouder met betrekking
tot het gedragstoezicht. Ook bepalingen met betrekking tot
bijvoorbeeld handhaving, geheimhouding en samenwerking
die de richtlijn vereist zijn grotendeels reeds van toepassing.605
4.1.2 Financiële scholing van consumenten
De richtlijn eist dat lidstaten maatregelen bevorderen met
betrekking tot financiële educatie en verantwoord lenen.
Naast de informatieverstrekking en kredietwaardigheidstoetsing die de richtlijn eist, kan de Nederlandse consument
algemene onafhankelijke informatie vergaren via een aantal
605
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consumentenorganisaties. Het gaat onder meer om het platform Wijzer in geldzaken, haar partners Nibud en Consumentenbond, alsmede Vereniging Eigen Huis. Ook toezichthouder AFM biedt consumenteninformatie over het (hypothecaire) krediettraject, zoals over het adviesgesprek en het
vergunningsvereiste van de kredietaanbieder en adviseur
en/of bemiddelaar. Wijzer in geldzaken en haar partners
beogen voorts inzicht te geven in de vormen van (hypothecaire) kredietverstrekking en de daarmee gepaard gaande
consequenties en risico’s. Het gaat onder meer om de
overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze voor
de vorm en hoogte van een hypotheek, alsook om inzicht in
de kosten van de aankoop van een eigen woning en in de
maandlasten gedurende zowel de hypotheektermijn als na
afloop van deze termijn. De gevolgen van grote gebeurtenissen in het leven van de consument die van invloed (kunnen) zijn op de betaalbaarheid van het hypothecaire krediet
worden eveneens benadrukt. Gedacht kan worden aan
verminderde arbeidsinkomsten vanwege ontslag, ziekte of
een kleiner contract bijvoorbeeld vanwege de komst van
kinderen, alsook aan een scheiding of uit elkaar gaan van
partners met veelal een krapper budget en mogelijk een
restschuld tot gevolg. De Europese Commissie zal op grond
van deze richtlijn een beoordeling bekend maken van de financiële educatie die consumenten in verschillende lidstaten ter beschikking staat. Ook zullen voorbeelden van best
practices worden gedeeld.606
4.1.3 Vergunning
Met een vergunning als kredietinstelling (gedefinieerd als
bank in de Wft) kunnen ook hypothecaire kredieten worden
aangeboden. Op grond van het Europese paspoort dat banken al kunnen gebruiken kan ook in andere lidstaten hypothecair krediet worden aangeboden met de vergunning uit
de lidstaat van herkomst. Daarnaast is het in Nederland
mogelijk om een separate vergunning voor aanbieden van
hypothecair krediet bij de AFM aan te vragen. Aan deze
vergunning is geen Europees paspoort verbonden. Als deze
aanbieders in een andere lidstaat hypothecair krediet willen
aanbieden, moeten ze in die lidstaat een vergunning hebben.
Verder zijn er vergunningen voor bemiddelaars (waaronder
verbonden bemiddelaars, gedeeltelijk via de aanbieder) en
adviseurs. Voor bemiddelaars introduceert de richtlijn een
Europees paspoort op grond waarvan kan bemiddeld in andere lidstaten met een vergunning in de lidstaat van herkomst. De definitie van kredietbemiddelaar in de richtlijn is
in lijn met de definitie in de Wft. In de Wft wordt onder het
bemiddelen inzake krediet ook verstaan alle werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst.
In de richtlijn wordt expliciet uitgegaan van precontractueel
beheer, dit begrip valt ook onder de term «alle werkzaamheden» dat in de Wft wordt gehanteerd. Postcontractueel
beheer wordt eveneens genoemd in de definitie in de Wft
«het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst». De definitie van bemiddelen in de
Wft blijft daarom ongewijzigd in stand.
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4.1.4 Beloningsbeleid
Op grond van de richtlijn moeten lidstaten zorgen dat sprake
is van een beheerst beloningsbeleid.607 Dit houdt onder andere in dat het beloningsbeleid maatregelen bevat ter voorkoming van belangenconflicten. Met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (waaronder
aanbieders van hypothecair krediet en bemiddelaars) kent
de Wft dergelijke normen al in hoofdstuk 1.7. Dit gehele
hoofdstuk blijft van toepassing op de financiële ondernemingen waaraan op grond van de richtlijn hypothecair krediet regels worden gesteld. Dat betekent dat ook nationale
regels met betrekking tot beloningsbeleid die verder gaan
dan de richtlijn, zoals het bonusplafond uit artikel 1:121 van
de Wft, van toepassing zijn op aanbieders van hypothecair
krediet en bemiddelaars.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen wat in de richtlijn wordt
verstaan onder een beheerst beloningsbeleid. Daarnaast
vragen zij hoe dit elders in de EU wordt ingevuld.
De richtlijn bevat regels op het gebied van belonen van medewerkers.
Deze regels moeten tegengaan dat de wijze waarop de onderneming haar beloningsbeleid inricht een beletsel vormt
voor het nakomen van de verplichtingen om op een eerlijke,
billijke, transparante en professionele wijze op te treden en
rekening te houden met de rechten en belangen van de
consument. Alle in de richtlijn opgenomen regels ten aanzien van het beloningsbeleid zijn thans al in de Wft en de
daaronder liggende regelgeving opgenomen. De implementatie van de richtlijn introduceert in Nederland op dit gebied
dan ook geen nieuwe regels.
Onder de richtlijn mag een onderneming haar beloningsbeleid niet zodanig vormgeven dat personeelsleden erdoor
worden gestimuleerd een bepaald aantal of type kredietovereenkomsten af te sluiten, of bepaalde nevendiensten
aan de consument aan te bieden zonder daarbij uitdrukkelijk
zijn belangen en behoeften in acht te nemen. Deze verplichting is in de Wft al neergelegd in artikel 1:119. Verder dient
het beloningsbeleid in overeenstemming te zijn met en bij te
dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing
en mag deze niet aanmoedigen tot het nemen van voor de
kredietgever onaanvaardbare risico’s. Het beloningsbeleid
dient ook in overeenstemming te zijn met de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen
van de kredietgever.
Deze eisen zijn al verwerkt in hoofdstuk 1.7 van de Wft. Tot
slot schrijft de richtlijn voor dat lidstaten er voor moeten zorgen dat bij advisering de beloningsstructuur voor de betrokken personeelsleden geen afbreuk doet aan hun vermogen
in het beste belang van de consument te handelen. De beloningsstructuur mag met name niet afhankelijk zijn van verkoopdoelstellingen. Deze regels zijn deels opgenomen in hoofdstuk
1.7 van de Wft.
Daarnaast valt het adviseren over hypothecair krediet onder
het provisieverbod voor complexe producten en is op die
wijze al geregeld dat de beloningsstructuur niet afhankelijk

is van verkoopdoelstellingen.
Hoe deze regels elders in de EU worden ingevuld, kan op
dit moment nog niet worden gezegd, omdat de implementatiedatum voor deze richtlijn 21 maart 2016 is.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4.1.5 Vakbekwaamheid
Met betrekking tot de vakbekwaamheid van werknemers
stelt de richtlijn eveneens eisen.608 In de Wft is met ingang
van 1 januari 2014 het regelgevend kader met betrekking tot
vakbekwaamheid aangescherpt. De eisen die op grond van
de richtlijn gaan gelden, passen grotendeels binnen het geldende kader. Met betrekking tot de reikwijdte qua personen
wordt een beperkte uitbreiding voorgesteld waardoor ook direct leidinggevenden van personen met klantcontact moeten
voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de richtlijn. De in
bijlage III bij de richtlijn opgenomen minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten komen vrijwel helemaal overeen met
de reeds geldende eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid bij het aanbieden van of bemiddelen in hypothecair krediet. De verwachting is dat in de bestaande einden toetstermen slechts een beperkte aanvulling vereist zal
zijn, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de eis met betrekking tot adequate kennis van de organisatie en de werking van kadastrale registers.
De richtlijn bevat een aanpassing met betrekking tot de
aanbieders aan wie vakbekwaamheidseisen kunnen worden
gesteld. Wanneer zonder een bijkantoor in een andere lidstaat hypothecaire kredieten worden aangeboden kan de
lidstaat waarin de kredieten worden aangeboden, naast de
lidstaat waar de aanbieder is gevestigd, een beperkt aantal
minimumeisen stellen met betrekking tot de vakbekwaamheid.609 Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt in dit
voorstel. In het kader van het toezicht op deze vereisten
kunnen de toezichthouders in de betrokken lidstaten taken
en verantwoordelijkheden aan elkaar overdragen.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie merken op dat met betrekking
tot de vakbekwaamheid van werknemers de richtlijn eveneens eisen stelt. De leden van deze fractie vragen welke eisen en vorm wordt gekozen in de andere landen of waarin
verschillen deze van Nederland.
In Nederland is ervoor gekozen om voor de vakbekwaamheidseisen die de richtlijn stelt aansluiting te zoeken bij het
vakbekwaamheidsregime zoals dat thans in Nederland
geldt. De minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten zoals in opgenomen in bijlage III van de richtlijn zijn onderdeel
van de reeds in Nederland geldende eisen met betrekking
tot de vakbekwaamheid bij het aanbieden van of bemiddelen in hypothecair krediet.
Met betrekking tot de reikwijdte qua personen bevat de
richtlijn een beperkte uitbreiding waardoor ook feitelijk leidinggevenden van personen met klantcontact moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de richtlijn. Er is
geen sprake van een diplomaplicht voor deze feitelijk leidinggevenden (behalve wanneer zij zich ook rechtstreeks
608
609
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Artikel 9 en bijlage III van de richtlijn.
Het gaat om de eisen bedoeld in bijlage III, punt 1, onder b),
c), e) en f).
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bezig houden met adviseren).
Op dit moment is het niet duidelijk hoe andere lidstaten de
eisen voor vakbekwaamheid voor werknemers hebben ingevuld, aangezien de richtlijn op 21 maart 2016 geïmplementeerd dient te zijn. Wel lijkt het erop dat het merendeel
van de lidstaten net als Nederland van plan is om minimale
kennis- en bekwaamheidsvereisten zoals in opgenomen in
bijlage III, punt 1, onder b, c, e en f van de richtlijn te stellen
aan buitenlandse aanbieders indien deze hypothecair krediet binnen
hun lidstaat aanbieden.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom er voor wordt
gekozen de vakbekwaamheidseisen die nu gelden voor
medewerkers ook allemaal toe te passen op feitelijk leidinggevenden en vragen of dit juist niet andere kennis en vaardigheden vereist. De leden vragen in hoeverre dat nuttig en
noodzakelijk is.
Daarnaast merken de leden op dat de bestaande toets- en
eindtermen vakbekwaamheid ook worden uitgebreid. Zij
vragen of dat voor iedereen geldt. Verder vragen zij waarom
dat nuttig en noodzakelijk is en waarom er wordt gekozen
voor een delegatiegrondslag. Ook vragen de leden in hoeverre feitelijk leidinggevenden van personen met klantcontact moeten voldoen aan dezelfde wettelijke vakbekwaamheidseisen als klantmedewerkers die niet zelf adviseren.
De richtlijn vereist in artikel 9, eerste lid, dat ook feitelijk leidinggevenden van personen met klantcontact vakbekwaam
zijn, wanneer sprake is van dienstverlening met betrekking
tot hypothecair krediet. Feitelijk leidinggevenden moeten
voldoen aan de in bijlage III bij de richtlijn opgenomen vereisten. De vereisten zijn onderdeel van de bestaande einden toetstermen van de modules basis en hypothecair krediet. Om die reden is ervoor gekozen om aansluiting hierbij
te zoeken. De bestaande eind- en toetstermen hoeven hiervoor niet te worden aangepast. Er geldt voor de leidinggevenden geen diplomaplicht, zoals dat wel geldt voor klantmedewerkers die adviseren. Ten slotte wordt in artikel 4:9, tweede lid, van de Wft een delegatiegrondslag opgenomen zodat
in lagere regelgeving de vakbekwaamheidseisen voor de
feitelijk leidinggevenden kunnen worden geregeld. Zo wordt
straks in artikel 6 BGfo geregeld dat feitelijk leidinggevenden dienen te voldoen aan de in bijlage III bij de richtlijn opgenomen vereisten.
De leden van de VVD-fractie vragen naar de mogelijkheid
om minimumeisen te stellen aan de vakbekwaamheid aan
instellingen die hypothecaire kredieten aanbieden in Nederland zonder een bijkantoor in Nederland. De leden vragen of
die minimumeisen gelijk of even zwaar zijn aan de eisen die
we stellen aan Nederlandse adviseurs.
Wanneer een aanbieder uit een andere lidstaat in Nederland zonder bijkantoor hypothecair krediet aanbiedt, dan
kan Nederland naast de lidstaat waar de aanbieder is gevestigd een beperkt aantal minimumeisen stellen met betrekking tot de vakbekwaamheid van de personen die diensten verrichten in Nederland. Van deze lidstaatoptie is gebruik gemaakt, aangezien de vakbekwaamheid van personen die in Nederland hypothecair krediet aanbieden van
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groot belang wordt geacht, zodat Nederlandse consumenten goed geïnformeerd worden. De richtlijn bepaalt wel dat
die specifieke vakbekwaamheidseisen uitsluitend betrekking
kunnen hebben op de in bijlage III, onderdeel 1, onder b, c,
d en f, bij de richtlijn genoemde onderwerpen. Hierdoor
wordt bewerkstelligd dat de hiervoor bedoelde personen
over adequate kennis dienen te beschikken van de relevante Nederlandse wetgeving, van de in Nederland geldende
procedures inzake het verwerven van onroerend goed, van
de wijze waarop in Nederland de waardebepaling van onroerend goed plaatsvindt alsmede van de Nederlandse woningmarkt.
Daarnaast zijn werknemers van buitenlandse aanbieders
ook onderworpen aan de vakbekwaamheidsregels die in de lidstaat
gelden waar de aanbieder is gevestigd.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4.1.6 Informatieverstrekking
Reclame
Reclame-uitingen moeten ingevolge de richtlijn eerlijk, duidelijk en niet misleidend zijn.610 De Wft en het BGfo kennen
met betrekking tot informatieverstrekking, waaronder ook
reclame-uitingen vallen, over (hypothecair) krediet reeds
verschillende normen. In algemene zin moet alle informatie
ten behoeve van klanten correct, duidelijk en niet misleidend
zijn.611 Daarnaast moet in reclame standaardinformatie opgenomen worden, zodat de reclame-uitingen voor consumenten de essentiële informatie bevatten en een eerste
vergelijking mogelijk maken. De richtlijn bevat met betrekking tot de standaardinformatie eisen die in lijn zijn met eisen die gelden op grond van richtlijn 2008/48/EG. Bij de implementatie van die richtlijn in de Wft is ervoor gekozen deze eisen ook toe te passen bij hypothecair krediet waardoor
op dit moment vrijwel geen aanpassingen van regelgeving
vereist zijn voor de implementatie van de richtlijn hypothecair krediet. De richtlijn laat voor lidstaten de ruimte om een
waarschuwing in reclame-uitingen te eisen. Een dergelijke
waarschuwingszin bestaat op dit moment al voor hypothecair krediet met een variabele rente en blijft bestaan.
Precontractuele informatie
Met betrekking tot precontractuele informatie wordt verwezen naar paragraaf 2 waar het ESIS is toegelicht. Het ESIS
vervangt de huidige precontractuele informatie bij hypothecair krediet. Het ESIS wordt opgenomen als bijlage in het
BGfo.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie merken op dat er maximumharmonisatie geldt ten aanzien van de verstrekking van precontractuele informatie door middel van een gestandaardiseerd model ESIS. De richtlijn biedt lidstaten de ruimte om
binnen het model van ESIS aanpassingen aan te brengen in
het taalgebruik en de bijbehorende invulinstructie aan te vullen. De leden vragen hoe van deze ruimte gebruik wordt
gemaakt en in hoeverre dit nuttig en nodig is.
Bij de implementatie van de richtlijn is gebruik gemaakt van
610
611

Artikel 10 van de richtlijn.
Artikel 4:19 en 4:22 Wft, artikel 52 en 53 BGfo.
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de mogelijkheid om in het model van het ESIS aanpassingen aan te brengen in het taalgebruik. Zo wordt er bijvoorbeeld in het ESIS gesproken over «een krediet dat enkel in
de periodieke terugbetaling van rente en kosten voorziet».
Dit is vervangen door de term «een aflossingsvrije hypotheek». Hetzelfde geldt voor de term «rentevoet» die is vervangen door het meer gangbare «rentepercentage».
Deze aanpassingen zijn gedaan in overleg met de AFM en
de NVB. Hierbij is gekeken op welke punten de leesbaarheid van het ESIS kan worden verbeterd zonder het model
of de inhoud van het ESIS te wijzigen. Door enkele kleine
tekstuele aanpassingen aan te brengen krijgt de consument
een begrijpelijker en duidelijker informatieblad voor ogen dat
beter aansluit bij het taalgebruik dat gebruikelijk is in de hypothekensector.
De leden van de VVD-fractie menen dat consumenten bij
hypotheekovereenkomsten op dit moment al ervaren dat ze
heel veel informatie aan moeten leveren. De leden vragen in
hoeverre daar nu iets in verandert met het ESIS en/of in
hoeverre het voor de consument nu eenvoudiger en makkelijker wordt (en er dus minder informatie of minder dubbele
informatie aangeleverd hoeft te worden). Daarnaast vragen
de leden of de consument nog meer informatie moet aanleveren dan nu al het geval is en zo ja, welke.
Op dit moment geldt de vrijwillige gedragscode betreffende
voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkredieten. 612 In die gedragscode is bepaald welke informatie de
aanbieder van hypothecair krediet in de precontractuele fase aan de consument dient aan te leveren. Na de implementatie van de richtlijn wordt er een gestandaardiseerd
model, het ESIS, geïntroduceerd. Via het ESIS ontvangt de
consument gepersonaliseerde informatie met betrekking tot
het hypothecair krediet. De informatie die de consument aan
de aanbieder verstrekt over zijn behoeften, financiële situatie en voorkeuren om het ESIS op te stellen, verschilt daarbij niet wezenlijk van de informatie die de consument momenteel dient aan te leveren aan de aanbieder. Om het voor
consumenten eenvoudiger en makkelijker te maken bevat
het ESIS alle informatie die relevant wordt geacht. Dit houdt
in dat alle informatie in één document staat Dit dient het geheel aan informatie voor de consument overzichtelijk te maken. Ten slotte wordt het, doordat het ESIS een gestandaardiseerd model is, voor de consument makkelijker om
kredietproducten van verschillende, ook in andere lidstaten
gevestigde aanbieders te vergelijken om zo een keuze uit
de verschillende aanbiedingen te kunnen maken.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
Jaarlijks kostenpercentage
De richtlijn bevat een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet. Dit jaarlijks kostenpercentage moet worden
opgenomen in de informatieverstrekking richting de consument. Het jaarlijks kostenpercentage maakt aanbiedingen
van hypothecair krediet onderling vergelijkbaar, aangezien
612

Zie aanbeveling 2001/193/EG van de Commissie van 1 maart
2001 betreffende de voorlichting die kredietgevers die woningkredieten aanbieden in de precontractuele fase aan de consumenten moeten geven (PbEG 2001, L 69) van 10 maart
2001.
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in alle lidstaten bij alle aanbiedingen van hypothecair krediet
dezelfde berekeningswijze gevolgd moet worden.
4.1.7 Kredietwaardigheidstoetsing
Voorafgaand aan het sluiten van een hypothecair krediet
moet de kredietwaardigheid van de consument worden getoetst. De in Nederland bestaande normen daarvoor en het
gebruik van een gegevensbank blijven gehandhaafd.
4.1.8 Zorgvuldige behandeling van de klant
In het kader van zorgvuldige behandeling van klanten zal
aanvullende regelgeving worden opgenomen in het BGfo.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan regelgeving
over de behandeling van consumenten bij achterstand van
betaling of gedwongen verkoop en vervroegde aflossing.
Het betreft bijvoorbeeld maatregelen die aansporen tot een
redelijke mate van tolerantie voordat wordt overgegaan tot
gedwongen verkoop en maatregelen die zien op de kosten
bij niet-nakoming. Ook kunnen maatregelen worden getroffen gericht op het bepalen van een zo optimaal mogelijke
prijs bij gedwongen verkoop. Bij vervroegde aflossing is
vooral van belang dat de vergoeding voor vervroegde aflossing niet hoger mag zijn dan het nadeel dat de aanbieder
van het krediet heeft. Ook de informatieverstrekking en gehanteerde berekeningen bij vervroegde aflossing vergen
aandacht in (toezichts)regelgeving. Vergelijkbare normen
worden ook opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Aangezien de AFM constateert dat er op dit moment in de praktijk
zich problemen voordoen, wordt ervoor gekozen dergelijke
bepalingen ook in toezichtswetgeving op te nemen.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie lezen dat bij vervroegde aflossing de vergoeding voor de vervroegde aflossing niet hoger
mag zijn dan het nadeel dat de aanbieder van het krediet
heeft. Zij vragen hoe deze berekening inzichtelijk wordt gemaakt aan de klant en hoe de instellingen de hiervoor nodige transparantie moeten bieden.
Reeds in de precontractuele fase dient de kredietgever informatie te verstrekken over de mogelijkheden tot vervroegd
aflossen. De kredietgever moet in het standaardformulier
ESIS (in rubriek 9) vermelden onder welke voorwaarden en
tegen welke kosten het krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd kan worden afgelost. Indien het bedrag van de vergoeding niet van te voren kan worden bepaald, moet de
kredietgever vermelden op welke manier de vergoeding zal
worden berekend en hoeveel de vergoeding ten hoogste
kan bedragen. De verschillende factoren waarmee bij de berekening rekening moet worden gehouden, zoals het af te
lossen bedrag en de debetrentevoet, dienen daarbij voor de
consument en de toezichthouder controleerbaar te zijn. Het
geven van illustratieve voorbeelden kan hierbij behulpzaam
zijn. In het BGfo, dat in verband met de implementatie van
de richtlijn wordt aangepast, wordt opgenomen dat de AFM
regels kan stellen met betrekking tot de berekening van de
vergoeding, zodat de berekeningen voor de consument beter toetsbaar zijn. Als het nog niet mogelijk is om de berekeningswijze en de omvang van de vergoeding aan de consument kenbaar te maken, moet de kredietgever een illustratief voorbeeld geven om de consument duidelijk te maken hoeveel de vergoeding in de verschillende mogelijke
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scenario’s zal bedragen.
Wanneer de consument vervolgens het krediet geheel of
gedeeltelijk vervroegd aflost, moet de vergoeding worden
berekend volgens de door de kredietgever opgegeven berekeningswijze. Zoals de leden van de VVD-fractie hebben
opgemerkt, mag de vergoeding niet meer bedragen dan het
financiële nadeel dat de kredietgever door de vervroegde aflossing lijdt.
De leden van de VVD-fractie en de PvdA-fractie vragen
welke aanvullende regelgeving opgenomen gaat of moet
worden in het kader van zorgvuldige behandeling van klanten. De leden merken op dat we in Nederland allang een
zorgplicht kennen voor consumenten en vragen waarom dat
daarnaast nog nuttig en nodig is. De leden van de VVDfractie vragen verder in hoeverre dit daadwerkelijk en rechtstreeks voort vloeit uit de richtlijn. De leden van de VVDfractie en de PvdA-fractie menen dat het een goede zaak is
dat bij vervroegde aflossing de vergoeding daarvoor niet
hoger mag zijn dan het nadeel dat de aanbieder van het
krediet heeft en dat er een recht op vervroegde aflossing is
voor de consument. Zij vragen in hoeverre dit verschilt van
de huidige regelgeving in Nederland. De leden van de
PvdA-fractie vragen tenslotte welke regels er nu reeds gelden voor de behandeling bij achterstand van betaling of gedwongen verkoop.
In het kader van zorgvuldige behandeling van de consument
bij hypothecair krediet worden een tweetal nieuwe bepalingen opgenomen in het BGfo. Ten eerste wordt bepaald
dat bij vervroegde aflossing van het hypothecair krediet
geen vergoeding aan de consument in rekening mag worden gebracht die hoger is dan het financiële nadeel dat de
aanbieder heeft bij vervroegde aflossing. Ten tweede worden regels gesteld met betrekking tot niet-nakoming van de
contractuele verplichtingen door de consument en verhaal
door de aanbieder. De aanbieder moet zorgen voor een
zorgvuldige behandeling van de consument in dergelijke situaties.
Ook bij niet-nakoming mag de aanbieder geen vergoeding
rekenen die hoger is dan de kosten die ontstaan zijn door
de niet-nakoming. De bepalingen inzake de zorgvuldige behandeling van consumenten implementeren de artikelen 25
en 28 van de richtlijn. Alhoewel in Nederland reeds een algemene zorgplicht bestaat, geven deze bepalingen een gerichte invulling aan de zorgvuldige behandeling van consumenten.
Op basis van deze Gedragscode Hypothecaire Financiering
kunnen consumenten thans tot 10% van het kredietbedrag
aflossen zonder dat de aanbieder daarvoor een vergoeding
mag vragen als de aanbieder is aangesloten bij de Gedragscode. Daarboven kan de aanbieder zelf bepalen welke
kosten in rekening worden gebracht. Met betrekking tot nietnakoming van de contractuele verplichtingen door de consument en gedwongen verkoop gelden nu geen specifieke
regels op basis van de Wft.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom vergelijkbare
normen ook worden opgenomen in het BW. Zij vragen welke maatregelen daadwerkelijk opgenomen worden in lagere
regelgeving en hoe de Kamer daarover wordt geïnformeerd.
Implementatie van de richtlijn vindt plaats door aanpassing
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van de Wft en de op die wet gebaseerde lagere regelgeving
alsmede door de introductie van een nieuwe titel in Boek 7
van het BW en door aanpassing van de Wet handhaving
consumentenbescherming. Dit hangt samen met de verschillende doelstelling en systematiek van de genoemde
wetten. De Wft bevat vooral publiekrechtelijke toezichtswetgeving, terwijl Boek 7 van het BW regels bevat over bijzondere overeenkomsten en daarbij treedt in de privaatrechtelijke rechtsverhoudingen, tussen aanbieders en consumenten. Voor wat betreft de lagere regelgeving worden voornamelijk wijzigingen in het BGfo aangebracht. In het BGfo
worden de normen die in de Wft zijn opgenomen uitgewerkt
en omvatten onder meer bepalingen die zien op reclame,
algemene informatieverstrekking, informatieverstrekking aan
de consument vóór het verstrekken van het krediet en gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst en zorgvuldige behandeling van de consument bij vervroegde aflossing
en gedwongen verkoop. De wijzigingen in het BGfo strekken
uitsluitend tot implementatie van de richtlijn; er worden geen
aanvullende nationale regels opgenomen.
Normaliter wordt de Kamer niet over lagere regelgeving geinformeerd, tenzij sprake is van een voorhang. Een voorhangprocedure houdt in dat het ontwerp van de AMvB, in dit
geval het BGfo, aan de Kamer wordt voorgelegd. Op grond
van artikel 1:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
eventuele voorhangprocedures niet van toepassing indien
uitsluitend sprake is van implementatie van een richtlijn en
geen aanvullende nationale regels worden opgenomen.
De leden van de VVD-fractie, de PvdA-fractie, de SP-fractie
en de CDA-fractie vragen welke problemen de AFM op dit
moment in de praktijk signaleert in het kader van de zorgvuldige behandeling van de consument. De leden van de
VVD-fractie vragen welke mogelijkheden de AFM daardoor
extra krijgt. De leden van de PvdA-fractie en de CDA-fractie
vragen hoe deze problemen worden aangepakt en verholpen.
Uit onderzoek613 van de AFM naar de dienstverlening bij betalingsachterstanden wordt geconcludeerd dat aanbieders in
de meeste gevallen te beperkt of te laat inzicht hebben in de
oorzaak van de betalingsachterstand en de financiële situatie van de klant. Met betrekking tot de communicatie concludeert de AFM dat alle aanbieders meerdere communicatiemiddelen gebruiken, dat een aantal aanbieders nog altijd
behoorlijk juridische brieven stuurt die dreigend van toon
zijn. Tegelijkertijd ziet de AFM dat een aantal aanbieders
veel aandacht besteedt aan gesprekstechnieken. De AFM
kan door de aanpassingen in de Wft op basis van meer
normen dan nu het geval is haar toezichtsinstrumentarium
inzetten, zoals het geven van aanwijzingen, het opleggen
van een bestuurlijke boeten of lasten onder dwangsom.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4.1.9 Taxatie
Lidstaten moeten ervoor zorgen dat betrouwbare normen
voor taxatie worden gehanteerd. Deze normen mogen on613

Meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten, september 2015. https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2015/sep/betalingsachterstandhypotheekklant
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derdeel zijn van zelfregulering.614 In Nederland wordt gekozen voor normen neergelegd in zelfregulering. In dat kader
wordt gewerkt aan een centraal register voor taxateurs van
onroerend goed en beroeps- en gedragsregels en een centraal tuchtcollege voor taxateurs. Verwacht wordt dat dit gerealiseerd zal zijn voor het tijdstip waarop de richtlijn in nationaal recht moet zijn omgezet. Daarnaast is van belang
dat voor het bepalen van de waarde van de onroerende zaken aanbieders van hypothecair krediet in beginsel al verplicht zijn om een taxatie door een deskundig taxateur te
vereisen. Bij deze taxaties moeten betrouwbare normen
worden gebruikt voor de waardebepaling.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de PvdA-fractie vragen om nader toe te lichten waarom met betrekking tot taxatie wordt gekozen voor
normen neergelegd in zelfregulering. De leden van deze
fractie vragen in hoeverre een centraal register en een centraal tuchtcollege voor taxateurs bijdraagt aan en voldoende
is om de onafhankelijkheid van taxateurs te waarborgen.
Er is de afgelopen jaren discussie geweest over de vraag of
vastgoedwaarderingen door taxateurs voldoende onafhankelijk en
objectief tot stand kwamen. Zowel de sector zelf als de toezichthouders (DNB en AFM) waren van mening dat een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche noodzakelijk was. De sector heeft vervolgens de ruimte gekregen
hiermee aan de slag te gaan. De taxateurs hebben deze
handschoen actief opgepakt en zijn in overleg met de toezichthouders begonnen om de noodzakelijke veranderingen
door te voeren. Dit heeft vorm gekregen in het Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).
Taxateurs in dit register zijn gebonden aan eenduidige beroeps- en gedragsregels, gecombineerd met intern doorlopend toezicht en centraal en onafhankelijk tuchtrecht. Het
NRVT registreert de gekwalificeerde taxateurs en bewaakt,
waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en
kwaliteit van het werk van de register taxateur. Met name
met betrekking tot de onafhankelijkheid is vooruitgang geboekt. De taxateur moet bijvoorbeeld bedreigingen rond zijn
onafhankelijkheid inventariseren en redelijkerwijs maatregelen treffen. En als een maatregel niet lukt, dan moet hij de
opdracht weigeren of teruggeven. De taxateur mag niet onder druk of ongepaste beïnvloeding tot een oordeel komen.
In de gedrags- en beroepsregels is ook vastgelegd dat indien de geregistreerde taxateur een professionele taxatiedienst ten aanzien van een vastgoedobject, dus ook woningen, verricht, hij ten aanzien van dat vastgoedobject niet
ook een makelaarsdienst of andere (financiële) dienst mag
verrichten. De geregistreerde taxateur is nu ook gebonden
aan een meldplicht aan de NRVT, mocht hij misstanden
zien. Gecombineerd met doorlopend toezicht en een centraal en onafhankelijk tuchtcollege draagt dit bij aan de onafhankelijkheid van de register taxateur.
Kamerstuk 34.292, nr. 12
Tijdens het plenair debat op 2 maart jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 59, item 3) over de wet ter implementatie
614

Overweging 26 van de richtlijn.
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van de hypothekenrichtlijn615 is de motie Ronnes en Aukje
de Vries616 aangenomen over het toestaan van modelmatige
onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle
hypotheken in een algemene maatregel van bestuur. Ik heb
toegezegd uw Kamer te informeren over de wijze waarop
deze motie wordt uitgevoerd. Door middel van deze brief
geef ik invulling aan die toezegging. De hypothekenrichtlijn
schrijft voor dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat bij het
bepalen van de waarde van een woning ten behoeve van
het verlenen van een hypothecair krediet aan consumenten
betrouwbare normen moeten worden gehanteerd. Ter implementatie van de hypothe-kenrichtlijn is er, naast de implementatiewet, een concept algemene maatregel van bestuur (hierna: concept besluit) voorbereid. In het concept
besluit worden de mogelijkheden voor waardebepaling ten
behoeve van het bepalen van de zogenoemde loan to value
(LTV) geregeld. Voor het bepalen van de waarde van een
woning mag na implementatie van de richtlijn gebruikt worden: een door een deskundig taxateur opgemaakt taxatierapport; of ingeval van nieuwbouw, de aanneemsom. Daarnaast wordt de mogelijkheid toegevoegd om een waardebepaling op basis van de Wet waardering onroerende zaken of
op grond van een vergelijkbare modelmatige waardering te
hanteren. In lijn met bovengenoemde motie is deze mogelijkheid beperkt tot minder risicovolle hypotheken.
Modelmatige wijzen van waardebepalingen gaan uit van
verschillende objectieve factoren, zoals de ligging, de grootte en het type van de woning. Het voordeel van deze modellen voor consumenten is dat het goedkoper is dan het laten
opstellen van een taxatierapport. Het nadeel is dat er geen
rekening wordt gehouden met de staat van de individuele
woning. Wanneer een woning in een slechte staat verkeert,
bestaat er een risico dat de modelmatige taxatie te hoog uitvalt wat tot gevolg kan hebben dan meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning. Om de
consument hiertegen te beschermen is tevens in het besluit
geregeld dat het kredietbedrag niet meer mag bedragen dan
80% van de waarde van de woning, wanneer een waardebepaling van de woning op modelmatige wijze tot stand is
gekomen. Bij een kredietbedrag lager dan 80% van de
waarde van de woning wordt voldoende ondervangen dat
de staat van de individuele woning kan afwijken van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren.
Deze grens is in overleg met de Autoriteit Financiële Markten bepaald en biedt een voldoende mate van bescherming
tegen overkreditering. Bovendien geldt, net als bij andere
wijzen van waardebepaling, dat gebruik gemaakt moet worden van waarderingen die aan betrouwbare normen voldoen.
De concept algemene maatregel van bestuur is in de ministerraad behandeld en wordt ter advisering aan de Raad van
State voorgelegd.
615

616

Richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de
Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor
consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.
1093/2010 (PbEU 2014, L 60).
Kamerstuk 34 292, nr. 8.

518

algemene delen memories van toelichting

Kamerstuk 34. 292, nr. 13
De leden van de VVD-fractie vragen of er overleg heeft
plaatsgevonden met hypotheekverstrekkers en consumentenorganisaties over een praktische invulling van de modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder
risicovolle hypotheken, bijvoorbeeld met de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB). De leden vragen daarbij
welk overleg er is geweest en wat daar uitgekomen is.
In een eerder stadium hebben verschillende overleggen
plaatsgevonden met marktpartijen en brancheorganisaties
om de implementatie van de hypothekenrichtlijn 617 te bespreken. Hierbij is ook gesproken over het gebruik van modelmatige taxaties om de waarde van de woning te bepalen.
Ook met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn
meerdere (telefonische) overleggen geweest. Op basis van
die overleggen en in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) was ervoor gekozen om de motie van
de leden Ronnes en Aukje de Vries zo in te vullen dat het
mogelijk was om de waarde van de woning te baseren op
de WOZ-waarde of op een vergelijkbare modelmatige waardering, mits de maximale hoogte van het hypothecair krediet
ten opzichte van de waarde van de woning niet meer dan
80% bedraagt.618
Naar aanleiding van het schriftelijk overleg hebben nadere
overleggen plaatsgevonden met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties en toezichthouders (de
AFM en de Waarderingskamer) om opnieuw naar de invulling van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries te
kijken. Naar aanleiding van deze overleggen is besloten om
de LTV-grens (loan to value) van 80% te verhogen naar
90%. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer wordt genoemd is een nadeel van modelmatige waardebepalingen
dat mogelijk geen rekening wordt gehouden met de staat
van de individuele woning. Wanneer een woning in een
slechte staat verkeert, bestaat het risico dat de modelmatige
waardering te hoog uitvalt. Dat kan tot gevolg hebben dat
meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde
van de woning. Inmiddels is gebleken dat ook bij een LTVgrens van 90% of lager nog voldoende kan worden ondervangen dat niet meer geleend kan worden dan de waarde
van de woning. De verwachting is dat de staat van de individuele woning doorgaans niet meer dan 10% zal afwijken
van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare
objectieve factoren. In de praktijk zal worden bezien of dit
het geval blijft.
De keuze voor de verhoging naar 90% is verder gelegen in
het feit dat een grotere groep consumenten gebruik kan
maken van modelmatige waarderingen. Bij een LTV-grens
van 80% zou de groep consumenten die hier gebruik van
kon maken vermoedelijk beperkt zijn. Verder kan de consument door het gebruik van modelmatige waarderingen de

kosten van een fysieke taxatie besparen en kan de doorlooptijd van een hypotheekaanvraag worden verkort.
De leden van de VVD-fractie en van de CDA-fractie vragen
hoeveel procent van de hypotheken naar verwachting gaat
vallen onder de uitzondering zoals opgenomen in de algemene maatregel van bestuur (AMvB). Deze leden vragen
verder hoeveel administratieve lasten en/of kosten dat
scheelt. De leden van de CDA-fractie vragen daarnaast of
de voorgestelde AMvB volgens de Minister ertoe bij zal dragen dat een substantieel deel van de hypotheeknemers
geen woningtaxatie via de taxateur hoeft te doen.
Zoals in het antwoord op de eerste vraag is toegelicht, is er
voor gekozen de LTV-grens van 80% te verhogen naar
90%. Door deze verhoging zullen meer consumenten gebruik kunnen maken van modelmatige waarderingen. Dit zal
tevens een kostenbesparing en een reductie van administratieve lasten met zich mee brengen. Exacte gegevens
over hoeveel consumenten geen fysieke taxatie hoeven laten uitvoeren, zoals gevraagd door de leden, zijn niet voorhanden. Ten opzichte van de invulling waarbij de LTV
maximaal 80% mocht bedragen is de verwachting dat een
grotere groep consumenten geen fysieke taxatie hoeft te laten uitvoeren en gebruik kan maken van de WOZ-waarde of
van een modelmatige waardering.
In het eerste kwartaal van 2016 is 46% van alle transacties
afgesloten met NHG-garantie (Nationale Hypotheek Garantie).619 Voor een hypotheek met NHG is een fysieke taxatie
verplicht, ongeacht de LTV. Bij de overige hypotheekaanvragen (ongeveer 54%) zou gebruik kunnen worden gemaakt van modelmatige taxaties. Circa 22% van de starters
had in het vierde kwartaal van 2015 een LTV van lager dan
90%.620 Van de niet-starters bij bestaande hypotheken had
eind 2014 ongeveer 65% een LTV lager dan 90%. 621 Daarnaast is de verwachting dat de gemiddelde LTV de komende jaren gaat dalen, aangezien het aandeel aflossingsvrije
hypotheken geleidelijk afneemt. Een voorzichtige schatting
is dat meer dan de helft van alle niet-NHG-hypotheken een
LTV heeft van minder dan 90%.
De leden van de VVD-fractie vragen wat wordt verstaan onder een minder risicovolle hypotheek en waarom gekozen is
voor de definitie van minder risicovolle hypotheken voor de
80% LTV-grens. Ook de leden van de CDA-fractie en D66fractie waarom gekozen is voor een LTV-grens van 80%. De
leden van de VVD daarbij waarom niet gekozen is voor 90%
LTV.
Er bestaat geen definitie van minder risicovolle hypotheek,
maar over het algemeen kan gesproken worden van een
minder risicovolle hypotheek wanneer sprake is van een hypotheek waarbij minder wordt geleend dan de waarde van
619

617

618

Richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de
Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor
consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.
1093/2010 (Pb EU 2014, L 60).
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Expertisecentrum Woningwaarde, Monitor Koopwoningmarkt,
eerste kwartaal 2016, pagina 4.
Rapport Overzicht Financiële Stabiliteit, pagina 33
(http://www.dnb.nl/binaries/423355_1600160_OFS_Voorjaar_
16_WEB_tcm46-340663.pdf).
Rapport Dutch mortgages in the DNB loan level data, pagina
17
(http://www.dnb.nl/binaries/Dutch%20mortgages%20in%20the
%20DNB%20loan%20level%20data_tcm46-332479.pdf).
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de woning. Zoals reeds toegelicht in de brief van 18 april
2016622 was er gekozen voor een LTV-grens van 80% om
de consument te beschermen tegen overkreditering. Bij een
LTV-grens van 80% of lager is het risico op overkreditering
nagenoeg nihil.
Zoals eerder al genoemd wordt nu in de AMvB – zoals de
leden van de VVD voorstellen – gekozen voor een LTVgrens van 90%. Deze wijziging is hierboven toegelicht. Bij
een LTV-grens van 90% wordt nog voldoende ondervangen
dat de staat van de individuele woning kan afwijken van de
gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren.
Bij een hogere LTV-grens is het risico op overkreditering
groter.
De leden van de VVD-fractie vragen wat de Raad van State
heeft geadviseerd op de AMvB.
Zoals de leden van de VVD-fractie opmerken is de algemene maatregel van bestuur ter implementatie van de hypothekenrichtlijn voorgelegd ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Op 25 mei jongstleden
heeft de Afdeling een blanco advies uitgebracht. Zij zag
geen aanleiding om inhoudelijke opmerkingen te maken.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe het door de Minister gedane concrete voorstel in de AMvB voor de modelmatige onderbouwing van de woningwaarde past in de motie
om te kijken naar het doorlooptraject en wordt de aanvraag
van het proces daardoor niet onnodig verlengd. Daarbij vragen de leden of de doorlooptijd onnodig verlengd wordt als
bij een LTV van 81% alsnog een taxatierapport moet worden opgesteld.
Zoals in eerdere beantwoording van de vragen genoemd, is
ervoor gekozen om de LTV-grens van 80% te verhogen
naar 90%. Naar verwachting zal deze verhoging naar 90%
een kosten- en tijdsbesparing met zich meebrengen. Doordat een fysieke taxatie voor een grotere groep consumenten
niet meer verplicht wordt kan het doorlooptraject van een
hypotheekaanvraag worden verkort. Verder zal na implementatie van de hypothekenrichtlijn ter uitvoering van de
motie623 van de leden Ronnes en Aukje de Vries inzake de
verkorting van de doorlooptraject en beperking van de administratieve lasten samen met hypotheekverstrekkers en
consumentenorganisaties onderzocht worden hoe het doorlooptraject kan worden verkort. De gevolgen van de bepalingen ten aanzien van het toestaan van modelmatige waarderingen zullen daarbij worden meegenomen.
De leden van de VVD-fractie vragen welke varianten er verder allemaal zijn overwogen. De leden vragen waarom niet
is gekozen voor de variant dat er te allen tijde een taxatierapport moet worden opgevraagd als de aankoopsom meer
dan bijvoorbeeld 5% onder de modelmatige taxatiewaarde
ligt en of de Minister bereid is om dit alsnog aan te passen
in de AMvB. Ook vragen deze leden waarom eventuele andere varianten uiteindelijk zijn afgevallen. De leden van de
CDA-fractie vragen naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de koopsom als onderbouwing voor de woning622
623

Kamerstuk 34.292, nr. 12.
Kamerstuk 34.292, nr. 9.

© R.E. Batten januari 2020

waarde en of die mogelijkheid met deze AMvB is geregeld.
De leden van D66-fractie vragen of er overwogen is specifieke objecten uit te zonderen.
Op grond van de hypothekenrichtlijn dient bij de waardebepaling van een woning gebruik te worden gemaakt van betrouwbare normen. Normen voor de waardebepaling worden
als betrouwbaar beschouwd indien deze in overeenstemming zijn met internationaal erkende normen voor waardebepaling, en in het bijzonder met die van de International
Valuation Standards Committee, de European Group of Valuers» Associations of de Royal Institution of Chartered Surveyors. Binnen dit kader is er gekeken naar verschillende
varianten om recht te doen aan de richtlijn en invulling te
geven aan de motie.
Zo is gekeken naar een variant waarbij de aankoopsom gebruikt kan worden voor de waardebepaling van een woning.
Deze variant is afgevallen omdat het gebruik van het aankoopbedrag niet past binnen de voorwaarden die de richtlijn
stelt aan de wijze waarop waardebepaling van een woning
ten behoeve van de kredietverlening dient plaats te vinden,
aangezien geen sprake is van waardebepaling aan de hand
van betrouwbare normen. Er is ook gekeken naar varianten
waarbij de waardebepaling plaatsvindt op basis van modelmatige waarderingen op basis van betrouwbare normen. Bij
modelmatige waarderingen bestaat het risico van overkreditering omdat de waarde van de woning kan afwijken door de
staat van de woning. Om overkreditering te voorkomen dienen voorwaarden te worden ingebouwd. Daarom zijn varianten waarbij de waardebepaling is gebaseerd op een modelmatige waardering zonder enige vorm van risicobeperking
afgevallen. Ook is de variant overwogen waarbij een fysieke
taxatie moet worden uitgevoerd indien het aankoopbedrag
meer dan 5% onder de modelmatige taxatiewaarde ligt. Zoals hiervoor reeds genoemd kan op grond van de richtlijn
het aankoopbedrag niet worden gebruikt om de waarde van
de woning te bepalen. De waarde van de woning dient gebaseerd te zijn op een taxatie die onafhankelijk tot stand is
gekomen en die voldoet aan de internationaal erkende betrouwbare normen voor waardebepaling. Het past daarom
niet om terug te vallen op het aankoopbedrag indien de modelmatige taxatiewaarde te veel afwijkt van het aankoopbedrag. Er is niet overwogen om bepaalde objecten uit te zonderen. De richtlijn maakt geen onderscheid tussen verschillende objecten, alle voor bewoning door consumenten bedoelde panden worden hetzelfde behandeld met betrekking
tot de waardering.
Naar aanleiding van het schriftelijk overleg en overleggen
met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties en toezichthouders is uiteindelijk gekozen voor de variant waarbij de WOZ-waarde of de waarde op grond van een
modelmatige waardering gebruikt mag worden voor de
waardebepaling van een woning ten behoeve van het hypothecair krediet, mits de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning niet
meer dan 90% bedraagt. Deze voorgestelde variant zal in
de AMvB worden verwerkt. Zoals ik aan uw Kamer heb toegezegd is het streven om de aangepaste AMvB (en de implementatiewet624) in de zomer in werking te laten treden.
624

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Over-
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De implementatiedatum van 21 maart 2016 is immers al
verstreken. Wanneer er aanleiding bestaat tot nadere wijziging van de implementatie kan daarin worden voorzien door
een aanvullend wijzigingsbesluit.
De leden van de VVD-fractie vragen op welke modellen de
Minister doelt wanneer deze in zijn brief stelt: «Modelmatige
wijzen van waardebepalingen gaan uit van verschillende objectieve factoren, zoals de ligging, de grootte en het type
van de woning» en wie valideert die modellen. Ook vragen
de leden of het mogelijk is dat banken eigen waardebepalingmodellen laten valideren.
De modellen waarbij gebruik wordt gemaakt van objectieve
factoren zoals de ligging, de grootte en het type van de woning zijn bijvoorbeeld de WOZ-waarde en andere modelmatige waarderingen zoals de zogenaamde Automated Valuation Models (AVM). In het geval van de WOZ-waarde houdt
de Waarderingskamer toezicht op de waardebepaling van
woningen. De AVM is een marktinitiatief.
Banken en andere aanbieders van hypothecair krediet kunnen zelf waardebepalingmodellen ontwikkelen en valideren
zolang deze passen binnen de voorwaarden die de hypothekenrichtlijn hieraan stelt. Zo is in de richtlijn bepaald dat
de waardebepaling van woningen ten behoeve van de hypothecaire kredietverlening op grond van voldoende betrouwbare normen moet plaatsvinden. Betrouwbare normen zijn
volgens de richtlijn normen in overeenstemming met internationaal erkende normen voor waardebepaling. Deze internationaal erkende normen voor waardebepaling omvatten
beginselen die kredietgevers verplichten om onder meer
toereikende interne processen te hebben voor intern risicobeheer en voor beheer van zekerheden, met inbegrip van
deugdelijke procedures voor waardebepaling van woningen
ten behoeve van de hypothecaire kredietverlening. Het is
aan aanbieders van krediet die modelmatige taxaties gebruiken om aan te tonen dat de taxaties die zij gebruiken
voldoende betrouwbare normen bevatten.
De leden van de VVD-fractie vragen een reactie op de brief
van de Waarderingskamer. De leden vragen of de brief aanleiding geeft om nogmaals te kijken naar de beperking van
de WOZ-waarde en andere varianten van modelmatige
waardering.
Zoals de Waarderingskamer terecht stelt in haar brief,
schrijft de Wet WOZ voor dat de waarde van de onroerende
zaak wordt bepaald naar de waarde die de zaak op de
waardepeildatum heeft naar de staat waarin de zaak zich op
die datum verkeert. De waardepeildatum ligt een jaar in het
verleden. Gemeenten registreren met betrekking tot de onroerende zaken primaire kenmerken zoals type, bouwjaar
en grootte, en secundaire kenmerken zoals ligging, kwaliteit
en onderhoud. De Waarderingskamer houdt er toezicht op
gangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van
richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de
Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor
consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen
2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr.
1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34).
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dat deze objectkenmerken overeenkomen met de werkelijkheid en heeft als speerpunt dat gemeenten deze kenmerken
op een systematische en geobjectiveerde wijze registreren
en de registratie ook actueel houden. In grote mate wordt
gebruik gemaakt van modelmatige wijzen van waardebepaling en een aantal woningen wordt ter plaatse gecontroleerd. Dit vindt plaats door middel van een inspectie van de
buitenkant van de woning. Bovendien wordt gebruik gemaakt van gegevens die de bewoners zelf hebben aangeleverd aan de gemeente.
Wanneer zij bijvoorbeeld een vergunning hebben gekregen
voor een aanbouw, dan is dit een omstandigheid die wordt
meegewogen. Mede naar aanleiding van de brief en overleg
met de Waarderingskamer is er daarom voor gekozen om,
net als bij andere modelmatige waarderingen, 90% van de
WOZ-waarde toe te staan voor de waardebepaling van een
woning ten behoeve van het hypothecair krediet.
De leden van de PvdA-fractie vragen welke omvang de risico’s vanuit een modelmatige waardering hebben. De leden
vragen daarbij welke omvang de afwijkingen hebben van
modelmatige waarderingen en verkoopprijzen en of de afwijkingen van een dergelijke benadering groter zijn ten opzichte van een traditionele taxatie. De leden van de CDAfractie vragen of de Minister inzicht heeft in de achteraf geconstateerde afwijkingen van de werkelijke woningwaarde
die zich voordoen bij modelmatige onderbouwing in vergelijking met reguliere taxaties. De leden van de CDA-fractie
vragen of hier cijfers van bekend zijn en of de Minister die
met de Kamer delen.
Bij modelmatige waardebepalingen wordt de waarde van
een woning bepaald aan de hand van verschillende objectieve factoren, zoals de ligging, de grootte en het type van
de woning. Een dergelijk model werkt met gemiddelden
waarbij geen, of slechts beperkt, rekening wordt gehouden
met de individuele staat van de woning. Een woning die in
slechte staat verkeert in een straat waarbij de andere woningen goed zijn onderhouden kan op basis van een modelmatige taxatie te hoog gewaardeerd worden. De foutmarge van een modelmatige taxatie neemt in de regel toe
als er in een bepaalde wijk weinig (recente) transacties zijn,
de individuele eigenschappen van de woningen in grote mate verschillen of de informatie waarop het model zijn waardering baseert onvolledig is.
De afwijkingen van modelmatige taxaties ten opzichte van
de werkelijke woningwaarde zijn niet bekend. De afwijking
zal per model verschillen en afhankelijk zijn van onder andere de onderliggende variabelen, de kwaliteit van de data en
de grootte van de database. Ook een taxatie door een taxateur kan afwijkingen bevatten. Verschillende taxateurs kunnen eenzelfde woning verschillend taxeren. In de praktijk
baseren taxateurs daarom hun oordeel op verschillende
taxatiemethoden. Een taxateur zal vaak op basis van een
modelmatig taxatierapport een bezoek brengen aan de woning om ook de specifieke kenmerken van het pand te beoordelen en deze meewegen om een definitieve taxatiewaarde vast te stellen. Deze laatste toets vindt niet plaats
indien enkel wordt uitgegaan van een taxatie op basis van
een model. Om de risico’s van een grote afwijking bij een
modelmatige taxatie te ondervangen wordt een modelmatige waardering toegestaan voor de waardebepaling van een
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woning mits de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning niet meer
dan 90% bedraagt.
Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie of er eisen gelden aan de modellen voor waardebepaling. De leden vragen hoe voorkomen kan worden dat inaccurate modellen
huizenkopers onterecht een gevoel van zekerheid verschaffen. Ook vragen deze leden wat kredietverstrekkers in de
praktijk aan hun klanten adviseren over deze keuze.
De hypothekenrichtlijn bepaalt dat bij de waardebepaling
van een woning gebruik moet worden gemaakt van betrouwbare normen. Normen voor de waardebepaling worden
als betrouwbaar beschouwd indien deze in overeenstemming zijn met internationaal erkende normen voor waardebepaling. Een model voor waardebepaling moet ook aan
deze internationaal erkende normen voldoen. Dit verplicht
kredietverstrekkers derhalve om gebruik te maken van accurate modellen. Bovendien is het niet de verwachting dat
kredietverstrekkers gebruik zullen maken van inaccurate
modellen om de waarde van de woning te bepalen. Zowel
de kredietverstrekker als de consument hebben immers
baat bij een accurate waardebepaling om te voorkomen dat
een te hoge hypotheek ten opzichte van het onderpand
wordt verstrekt. Uiteraard zullen de ontwikkelingen in de
praktijk worden gevolgd.
De leden van de PvdA-fractie vragen hoe de risico’s die
verbonden zijn aan een lening van minder dan 80% van
WOZ-waarde of de waarde zoals modelmatig bepaald zich
verhouden tot de gemiddelde besparing vanuit het niet taxeren.
Bij een hypothecaire lening die minder dan 80% bedraagt
van de WOZ-waarde of de waarde zoals vastgesteld op basis van een model is het risico van een afwijkende waardering beperkter. Alleen in het geval de foutmarge hoger ligt
dan 20% bestaat er een kans van overkreditering. Het is
echter niet aannemelijk dat zo’n grote foutmarge voorkomt.
Zoals eerder vermeld wordt de invulling van de motie van de
leden Ronnes en Aukje de Vries iets aangepast. De LTVgrens van 80% bij modelmatige taxaties wordt aangepast
naar 90%. Ook bij een LTV-grens van 90% wordt het risico
nog voldoende ondervangen dat als gevolg van een modelmatige taxatie een te hoog hypotheekbedrag wordt verleend. De besparing vanuit het niet taxeren zou bestaan uit
de kosten voor het laten utvoeren van een modelmatige
taxatie of fysieke taxatie. Normaliter is een modelmatige
taxatie goedkoper dan een reguliere taxateur
De leden van de CDA-fractie vragen of de Minister de constatering deelt dat een verminderde staat van de woning al
resulteert in een lagere koopsom en dat hiermee een mismatch met een modelmatige onderbouwing van de taxatie
grotendeels al is ondervangen. Tevens vragen de leden of
de Minister indicaties heeft ontvangen van woningverkopen
waarbij de staat van de woning na verkoop veel slechter
bleek dan vóór verkoop en de waarde van de woning niet in
verhouding stond tot de koopsom.
Een verminderde staat van een woning zal doorgaans leiden tot een lager aankoopbedrag. Op grond van de hypothekenrichtlijn kan het aankoopbedrag echter niet langer
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worden gehanteerd voor de waardebepaling van de woning
ten behoeve van de hypotheek. Informatie of cijfers over
woningverkopen waarbij de staat van de woning na verkoop
veel slechter bleek dan vóór verkoop en de waarde van de
woning niet in verhouding stond tot de koopsom zijn niet beschikbaar.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
4.2 Privaatrecht
Ook voor het privaatrecht geldt dat een groot deel van de
richtlijnbepalingen op zichzelf niet nieuw is, maar dat voor
de hypothecaire kredietovereenkomst hiervoor wel nieuwe
bepalingen moeten worden opgenomen in de nieuwe titel
7.2B BW.
Zo kent het BW reeds een regeling ter zake oneerlijke en
misleidende reclame. De artikelen 6:193b tot en met 6:193g
BW beschermen de consument tegen oneerlijke en misleidende handelspraktijken. Ten aanzien van de (aanvullende)
standaardinformatie die in reclame voor consumptieve kredietovereenkomsten moet worden opgenomen, is ter implementatie van richtlijn 2008/48/EG een bijzondere regeling
in artikel 7:59 BW opgenomen. Voor aanvullende standaardinformatie die in reclame voor hypothecaire kredietovereenkomsten vermeld moet worden, wordt in overeenkomstige zin een bijzondere bepaling voorgesteld (zie het
voorgestelde artikel 7:120 BW).
Naast voorschriften inzake reclame bevat de richtlijn precontractuele informatieverplichtingen voor kredietgevers en
kredietbemiddelaars en een verplichte vermelding van het
jaarlijks kostenpercentage en van wijzigingen in de debetrentevoet. Deze verplichtingen zijn vergelijkbaar zijn met
bepalingen uit richtlijn 2008/48/EG, waardoor de verstrekking van deze informatie reeds een wettelijke basis heeft in
het BW (zie de artikelen 7:60, 62 en 71 BW). Deze regels
gelden echter uitsluitend voor consumptieve kredietovereenkomsten en zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op kredietovereenkomsten die onder het toepassingsbereik van
deze richtlijn vallen (zie artikel 7:58 lid 2, onder a en b, BW).
Om die reden worden de informatieverplichtingen uit deze
richtlijn opgenomen in nieuwe bepalingen die uitsluitend
gelden voor hypothecaire kredietovereenkomsten.
Hetzelfde geldt voor het verbod op koppelverkoop (artikel 12
van de richtlijn) en de lening in vreemde valuta (artikel 23
van de richtlijn). Koppelverkoop is in beginsel reeds verboden op grond van artikel 33, onderdeel b, van de Wet op het
consumentenkrediet en komt krachtens artikel 6:237 BW
voor op de «grijze» lijst van onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. Vanwege het (beperkte)
toepassingsbereik van deze regelingen valt de richtlijnbepaling buiten de wettelijke regels. Voor de betaling van een
geldsom in andere valuta bestaan regels in de artikelen
6:121–126 BW. De richtlijnbepaling wijkt op enkele punten
van deze regeling af, waardoor het wenselijk is voor hypothecaire kredietovereenkomsten voor consumenten een
aparte regeling in te voeren.
Ook een recht op vervroegde aflossing (artikel 25 van de
richtlijn) is in Nederland voor consumptieve kredietovereenkomsten niet onbekend (zie artikel 7:68 BW). Voor hypothecaire kredietovereenkomsten geldt dat in de praktijk ook, ten
minste als het woningkrediet onder de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) valt. Voor hypothecaire kre-
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dietovereenkomsten wordt een met de GHF overeenkomende regeling nu ook wettelijk vastgelegd. Aan de verplichting van artikel 26 van de richtlijn tot het zorgdragen
van adequate procedures voor de tenuitvoerlegging van het
zekerheidsrecht voldoet het BW reeds. De kredietgever
komt bijvoorbeeld krachtens artikel 3:268 BW het recht van
parate executie toe. Daarnaast dienen de door een zekerheidsrecht gedekte zaken op grond van artikel 6:227 jo.
6:216 BW voldoende bepaalbaar te zijn. Met betrekking tot
een zorgvuldige benadering van de consument, zoals wordt
gevergd door artikel 28 van de richtlijn, geldt dat het BW
daarin ook al in grote lijnen voorziet. Zo rust op de kredietgever een bijzondere zorgplicht die bij schending een onrechtmatige daad of wanprestatie oplevert en tot schadevergoeding aanleiding kan geven. Ook de GHF bevat zorgvuldigheidsnormen die bij een achterstand in de betaling of
een gedwongen verkoop door de kredietgever in acht moeten worden genomen. De wettelijke regeling wordt ten aanzien van de hypothecaire kredietovereenkomst voor consumenten met de in de GHF opgenomen normen aangevuld.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen hoe er door de regering
in het voortraject op is gestuurd om de administratieve
rompslomp voor consumenten (en bedrijven) van deze richtlijn zo klein mogelijk te houden.
Het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie op basis
waarvan de onderhandelingen plaatsvonden bevatte regels
over toezicht en consumentenbescherming die in de grote
lijnen overeenkomen met de reeds in Nederland van toepassing zijnde financieel toezichtswetgeving. Desalniettemin
ging het initiële voorstel van de Commissie op sommige onderdelen verder dan in Nederland nodig werd geacht. Dit
gold met name voor het voorgestelde document met precontractuele informatie (het ESIS), dat veel detaillistische informatie bevatte en het voorstel tot een verplichte waarschuwingsboodschap in reclames voor hypothecair krediet.
Voor de waarschuwingsboodschap in reclames heeft Nederland tijdens de onderhandelingen hierover kunnen bereiken
dat alleen in reclames waarin rente en kosten worden genoemd specifieke informatie, zoals het jaarlijks kostenpercentage, moet worden vermeld.
Handelingen II, 2 maart 2016
Dan kom ik op de procedure van de aanvraag, zoals door
de heer Koolmees helder is verwoord. Wat gebeurt nu wanneer? Eigenlijk verandert er, heel kort gezegd, niet zo heel
veel. Als je een hypotheek aanvraagt, moet je al vrij snel allerlei documenten aanleveren: de werkgeversverklaring, het
loonstrookje en noem maar op. In Nederland hebben we tegenwoordig vrij gedetailleerde dossiervereisten. De eisen
van de AFM worden overigens soms door de bank nog eens
aangevuld, omdat aan de zorgplicht moet worden voldaan.
De aanbieder moet laten zien dat hij alleszorgvuldig heeft
beoordeeld en de consument niet met te grote risico's heeft
opgezadeld. Dat gebeurt nu eigenlijk ook al. Nu volgt er dan
op enig moment een offerte. In de periode waarin de consument nadenkt over de offerte, is ook de aanbieder, de
bank, nog niet gebonden. Dat kan overigens nu nog steeds
gebeuren. Daar zat een beetje die verwarring in de nota
naar aanleiding van het verslag van de Kamer. Het is nog
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steeds mogelijk, maar de term "offerte" is dan waarschijnlijk
niet goed. Het is een soort voorlopige aanbieding. Die mag
de bank doen in dat proces. Tweedingen moeten van nu af
aan in de procedure zeker worden gesteld. Het gestandaardiseerde formulier moet zijn ingevuld, zodat een consument
verschillende biedingen goed kan vergelijken, en op enig
moment komt er een formeel bod. Dan kan een bank niet
meer terug. Dat is dan wat hij biedt. Dan heeft de consumenten twee weken bedenktijd.
In de aanloop daarnaar en in de interactie tussen de bank,
de adviseur en de klant kan er nog steeds een voorlopige
offerte worden gemaakt. Het woord offerte is verwarrend,
want in Nederland is dat eigenlijk al een bindend aanbod
waarop je ja of nee kunt zeggen. Een voorlopig aanbod is
echter nog steeds toegestaan. Op het moment dat je een
formeel aanbod doet, is het bindend.
De heer Koolmees (D66): Daar zit volgens mij ook het probleem in de praktijk, want nu heet het inderdaad een offerte
en kunnen beide kanten er vanaf, maar je moet als aanbiedende hypotheekgevernatuurlijk wel gaan rekenen met een
rentepercentage. Dat is natuurlijk wel op basis van de
marktrente op dat momenten de verwachting wat er de komende weken gaat gebeuren. Is "een soort indicatieve berekening" dan niet een betere bewoording? Want met een
"offerte" kom je in een contract terecht, met een "offerte met
ontbindende voorwaarden" kom je in een soort contractsituatie waartegen mensen ja of nee moeten zeggen. Begrijp ik
uit de antwoorden van de minister dat het de bedoeling van
deze wetgeving is dat je een soort indicatieve berekening
hebt, waaraan de consument houvast heeft en hij een beeld
krijgt of hij überhaupt wel of niet in aanmerking komt voor
een hypotheek, in combinatie met het taxatierapport en op
basis vaneen modelmatige analyse? Is dat de lezing?
Minister Dijsselbloem: Zeker. We zoeken allebei een term,
die overigens niet in de regelgeving wordt vereist, maar in
de relatie tussen de aanbieder en de hypotheekvrager mag
er een moment zijn waarop — wat was het woord? — "een
indicatieve berekening" wordt gewisseld. Dan zegt de aanbieder: zo zou het kunnen op basis van de informatie die wij
hebben, de huidige rentestand en het bedrag dat wordt gevraagd en dan moet u aan deze kosten denken. Maar de
richtlijn vereist dat er echt een moment komt waarop er een
bod moet zijn.
In Nederland zouden we spreken van een offerte. Dan is de
aanbieder gebonden en heeft de klant nog twee weken de
tijd. Voor de consument moet volstrekt helder zijn wat zijn
positie is, wat de indicatieve berekening is en wat het formele bod is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat daar geenbegripsverwarring over ontstaat, zodat de consument niet
denkt dat hij twee weken de tijd heeft en de aanbieder niet
meer terug kan, maar dat het dan opeens indicatief blijkt te
zijn. […]
De heer Koolmees (D66): Het is allemaal onderdeel van de
wetgevingsgeschiedenis. In het kader van de wetgeving heb
ik de volgende vraag. In de nota naar aanleiding van het
verslag stond: je hebt mogelijk een contract of een offerte
met ontbindende voorwaarden. Als vervolgens aan die ontbindende voorwaarden wel of niet is voldaan, kan de bank
of hypotheekverstrekker daar een bindend aanbod van maken. Nu zegt de minister dat dat niet helemaal correct is,
maar dat het eigenlijk een soort indicatieve berekening is.
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Zodra de indicatieve berekening wordt omgezet in een aanbod, gaat de termijn van twee weken gelden waarin de consument mag nadenken over het aanbod of de offerte.
Minister Dijsselbloem: De richtlijn regelt gewoon waaraan de
bank of de aanbieder moet voldoen, welke stappen moeten
zijn gezet en waarde consument dus recht op heeft. Dat laat
onverlet dat erin dit proces een indicatieve berekening mag
worden gewisseld, nog voordat het bindend aanbod er ligt,
waarbij de consument een eerste beeld krijgt van wat het
voor hem gaat betekenen, onder welke voorwaarden het
zou kunnenet cetera. Op enig moment moet er echter een
bindend bod zijn. Dat moet volstrekt helder zijn. Daaraan
voorafgaand moet het Europees standaardformulier gewoon
worden ingevuld, zodat de consument een vergelijking kan
maken.
Dat zijn de twee belangrijke stappen die hier voor iedereenecht worden geregeld. Daartussenin is het nog steeds mogelijk om met elkaar in overleg te zijn. […]
Mevrouw De Vries stelde een vraag over gebundelde verkoop. Wanneer is dat wel toegestaan en onder welke voorwaarden? Als een kredietverstrekker een aanbod doet en
daarbij meerdere financiële producten of diensten ineen
pakket aanbiedt — dat is op zichzelf toegestaan — kan de
kredietgever gunstiger voorwaarden hanteren of kortingen
verstrekken. Dat hoeft niet, maar de kans dat de consument
erdoor wordt getriggerd en ja zegt, is natuurlijk groter als er
ook een voordeel is voor de consument. Waarom zou hij
zich anders aan veel producten tegelijk binden? Het kan
voordelen voor de consument opleveren als die voorwaarden gunstiger zijn. Er is geen reden om dat onmogelijk te
maken. Die mogelijkheid blijft bestaan. Maar er kan nooit
sprake zijn van een verplichte koppelverkoop. Dat hebben
we in het verleden gehad in Nederland, met alle schade van
dien. Ik noem het afsluiten van een levensverzekering,
gekoppeld aan een hypotheek of aan een ander product.
Bijzonder is nog het verplicht openen van een bankrekening
bij het aangaan van een hypotheek. Dat is een uitzondering
op de "koppelverkoop". Dat mag alleen wanneer via die rekening het aflossen van het krediet en het betalen van de
rente zeker worden gesteld. Dan kan een bank dat eisen. Ik
zie niet goed in dat banken in Nederland, gegeven de betrouwbaarheid van ons betalingssysteem en de financiëledienstverlening, die eis stellen. Maar die mogelijkheid staat
wel in de richtlijn.
De heer Tony van Dijck (PVV): Ik heb er in eerste termijn
geen aandacht aan besteed dat het verplicht openen van
een bankrekening bij de kredietverstrekker geoorloofd is,
mits die bankrekening gebruikt wordt voor de rente en aflossing. Maar zit daar ook de verplichting aan vast om je salaris op die bankrekening te latenstorten?
Minister Dijsselbloem: Ik dacht het niet. Er wordt ernstig nee
geschud in de banken achterin. Die eis mag men niet stellen.
De heer Tony van Dijck (PVV): Is dat met de nieuwe richtlijn
of op dit moment ook niet? Volgens mij gebeurt het namelijk
al vaker dat een bank zegt: je salaris moet op deze betaalrekening worden gestort vanwege de automatische incasso.
Ik weet dat niet zeker.
Ik kan mij voorstellen dat als dat grensoverschrijdend gebeurt en ik mijn salaris opeens naar een Griekse bank over
moet maken, er opeens wel allerlei risico's om de hoekko-
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men kijken. Zo goed staan die Griekse banken er namelijk
ook weer niet voor.
Minister Dijsselbloem: In die casus hebt u blijkbaar een huis
gekocht in Griekenland. Dat is ook opmerkelijk.
De heer Tony van Dijck (PVV): Waarom? Ik heb een Griekse bemiddelaar — ik zal geen namen noemen — en die
geeft mij de kans om een hypotheek te nemen bij een
Griekse bank voor een huis in Nederland. Dat moet toch
kunnen volgens deze richtlijn?
Minister Dijsselbloem: Dat is wel erg hypothetisch. De discussie die we hier hebben, is dat deze richtlijn zegt dat er
geen koppelverkoop mag plaatsvinden. Er is echter een
sterretje bij gezet en de uitzondering is als de bank zou
zeggen: ik wil u deze hypotheek geven, maar dan wil ik wel
graag dat u ook een bankrekening hebt van waaruit u de
rente en de aflossing betaalt. Ik heb daar achteraan gezegd
dat ik denk dat dit in Nederlands niet zo relevant is, aangezien iedereen allesnetjes via bankrekeningen doet. Het aantal cash transactiesis niet zo groot en de zwarte economie is
in Nederlandgelukkig heel klein. Ik denk dat die bepaling
voor Nederland dan ook niet zo relevant is. Ik zal daar in
tweede termijnechter nog even precies op terugkomen.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik heb de minister heel
goed gehoord. Gebundelde verkoop is toegestaan, mits er
gunstige voorwaarden zijn. Wat betreft koppelverkoop stond
er in de nota naar aanleiding van het verslag dat het product
dat je gekoppeld verkoopt gratis moet worden aangeboden.
Klopt dat?
Minister Dijsselbloem: Ja.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Het antwoord op de eerste
vraag is ook ja? Bij gebundelde verkoop moet er sprake zijn
van gunstiger voorwaarden?
Minister Dijsselbloem: Dat hoeft niet. Je kunt dezelfde voorwaarden hanteren. Je hebt op dat moment echter een klantcontact en je wilt die consument verleiden om ook andere
dingen te doen. Je mag het echter nooit eisen, want dan is
het koppelverkoop.
Maar je mag het wel gelijktijdig ook aanbieden. In gesprekken waarin je een hypotheek aanbiedt, worden vaak veel
gegevens gewisseld: inkomen, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering et cetera. Het kan dan zo maar zijn
dat in dat gesprek blijkt dat je zelfstandige bent, maar geenarbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Dan mag de financiële dienstverlener natuurlijk een aanbod doen en zeggen: we hebben ook nog een heel mooi product voor het
volgende. Het is niet zo dat dat alleen maar mag als er meteen een korting bij wordt gelegd. Wat absoluut niet mag, is
dat je zegt: u krijgt alleen een hypotheek als u ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt. Dat is koppelverkoop.
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Maar gebundelde verkoop
met dezelfde voorwaarden noem ik dan bijna geen gebundelde verkoop meer. Volgens mij staat nu in de regelgeving
dat het om andere voorwaardenmoet gaan. Dat zouden ook
slechtere voorwaarden kunnenzijn voor de consument. Dat
zou ik graag willen uitsluiten en willen aangeven dat het bij
gebundelde verkoop altijd om gunstiger voorwaarden moet
gaan. […]
Mevrouw De Vries heeft nog gesproken over de gebundelde
verkoop. Zij vroeg: moet dat nu altijd onder andere voorwaarden? Wat zijn andere voorwaarden; die zullen dan toch
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wel gunstiger zijn? Dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat er
meerdere producten tegelijk worden aangeboden. Daar
kunnen wel voordelen aan vastzitten. Dat kan in het ene
product zitten en dat kan ook in het andere product zitten,
maar de consument moet altijd de vrijheid houden om het
pakket te nemen, af te wijzen dan wel delen ervan te nemen,
eventueel met de daarbij geboden voordelen. Het is niet zodat een bank alleen meerdere producten mag aanbieden als
hij er een extra voordeel in stopt. Dat is geen vereiste.
Dat zou ook vreemd zijn. Tegelijkertijd, als de bank wil dat
een klant een aantal producten tegelijk bij hem afsluit, zal hij
waarschijnlijk kijken hoe hij dat aantrekkelijk kan maken
voor die klant. Het kernpunt is dat de consument er vrij in
moet zijn.
Dit debat heeft mij ook nog een bepaling opgeleverd. Wij
regelen nu dat er één uitzondering op het verbod op koppelverkoop zou zijn, namelijk dat een bank wel mag eisen dat
je bij dezelfde bank een bankrekening opent. Ook ik heb
mijzelf tijdens dit debat afgevraagd waarom we dit eigenlijk
regelen. Ik heb net even gecheckt of dit een lidstaatoptie is.
Ik heb dus gekeken of we dat ook niet zouden kunnen doen.
Het is een lidstaatoptie. Als de Kamer mij daarin steunt, wil
ik rond dit weekend een heel kleine nota van wijziging naar
de Kamer sturen waarin wij deze uitzondering op het verbod
op koppelverkoop er gewoon uithalen. In Nederland heeft
iedereen een bankrekening. Je zou welkunnen bepalen dat
degene die een hypotheek aanbiedt, eist dat je een bankrekening hebt. Dat lijkt mij in Nederland een vrij loze letter,
omdat iedereen in Nederland een bankrekening heeft, maar
dat zou nog een inhoudelijke logica hebben. Waarom zou
de bank moeten kunnen eisen dat je die bankrekening bij
dezelfde bank hebt? Ik snap wel dat de bank die verplichting
aantrekkelijk vindt, maar ik zie daar echt geen reden toe. Ik
bedank dus degenen die daar vragen over hebben gesteld.
Tenzij de leden nu allemaal opspringen en zeggen dat we
het moeten houden zoals het nu is, ga ik een nota van wijziging op dit punt aan de Kamer voorleggen. We doen dat
heel snel. Met uw welbevinden gaat die nota van wijziging
niet langs de Raad van State.
Het gaat echt om een kleine wijziging.
De heer Nijboer (PvdA): Kijk uit!
Minister Dijsselbloem: Daarom zeg ik het ook expliciet. Ik
heb weleens vaker een nota van wijziging naar de Kamer
gestuurd en vervolgens allerlei verwijten gekregen dat het
allemaal boze opzet was.
Kortom, met uw welbevinden, stuur ik het niet langs de
Raad van State. Dan passen we dit aan en wordt de koppelverkoop helemaal onmogelijk, ook op dit punt.
[…] Geldt er een sanctie als de kredietbemiddelaar zijn vergoeding niet aan de kredietgever doorgeeft? Dan zou er een
onvolledig jaarlijks kostenpercentage ontstaan. Dit gaat
weer over de jaarlijkse kosten die we net ook bespraken.
De sanctie is dat de kredietbemiddelaar dan zijn recht op
vergoeding verliest. Deze sanctie is overigens niet nieuw,
maar geldt nu ook al voor kredietbemiddelaars bij consumptieve kredietovereenkomsten. Bij die sanctie sluiten we aan.
[…] Minister Dijsselbloem: Gevraagd is wat er publiekrechtelijk of privaatrechtelijk gebeurt als een bemiddelaar de kosten van het advies niet doorgeeft. We volgen hierbij de
werkwijze die ook geldt voor de richtlijn consumptief krediet.
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Dat betekent dat de sanctie is dat de bemiddelaar zijn kosten niet meer in rekening mag brengen bij de cliënt. Het leek
ons niet zinvol om daarnaast nog een boetebepaling te introduceren die de AFM dan moet gaan handhaven. Daar
schiet verder ook niemand wat mee op. Voor de consument
is het natuurlijk aantrekkelijk om, als de bemiddelaar niet
mee zou werken en zijn rekening niet in afschrift aan de
kredietaanbieder zou sturen, dan te zeggen: dan ga ik die
rekening niet betalen, want dat frustreert het verplichte proces dat we moeten doorlopen. Dus vandaar dat het in overeenstemming met de richtlijn consumptief krediet privaatrechtelijk is geregeld.
[…] De heer Nijboer vroeg naar de kosten van vervroegde
aflossingen. Hij heeft daar eerder aandacht voor gevraagd,
net als de heer Van Dijck. Aan het begin is er al een belangrijke stap. De aanbieder van het krediet moet dan aangeven
onder welke voorwaarden en tegen welke kosten eventueel
vervroegd mag worden afgelost, geheel of gedeeltelijk. Die
kosten kunnen op dat moment waarschijnlijk nog niet precies worden gedefinieerd, maar de wijze waarop de kostenberekening tot stand komt, moet wel bij voorbaat duidelijk
zijn. Dat is dus aan het begin van het proces. De consument
moet weten hoe dat werkt. Het gaat dan om de wijze van
berekening en om de vraag wat het maximum is. De kredietgever kan dat aan de hand van voorbeelden inzichtelijk
maken. De verschillende factoren bij die berekening moeten
controleerbaar zijn, ook voor de toezichthouder. Daarom
hebben wij in de AMvB geregeld, althans dat gaan wij regelen, dat de AFM regels kan stellen met betrekking tot de berekening van die vergoeding, zodat berekeningen toetsbaar
zijn.
De concrete vraag van de heer Nijboer was: zou er niet een
kader moeten komen? Dat maken wij nu mogelijk in de
AMvB, maar, gelet op het verzoek van de heer Nijboer, zal
ik de AFM ook nadrukkelijk vragen om van die mogelijkheid
in de AMvB gebruik te maken, zodat zij een handreiking
biedt waaruit blijkt waar zo'n berekening aan moet voldoen,
wat daarin wel en niet mag worden betrokken en hoe de
consument daarover moet worden geïnformeerd in de verschillende fases. Zodra de AFM een initiatief daartoe heeft
genomen, zullen we de Kamer daarover informeren.
De heer Van Dijck zei bij interruptie: financieel nadeel kan
meer zijn dan alleen de echte kosten; het kan ook een
winstmarge zijn. Dat is niet toegestaan. Eventuele winstmarges die de bank ook nog eens zou kwijtraken, mogen
niet in deze boete terechtkomen. Het moet echt alleen gaan
om het rentenadeel, omdat de bank natuurlijk ook financiering heeft moeten aantrekken voor hypotheken. Het moet
dus gaan om een eventueel rentenadeel of om echte administratieve kosten die verbonden zijn aan de vervroegde aflossing.
Het type kosten dat hierin mag terugkomen, dus niet de
winstmarge, zal overigens worden gespecificeerd in de
AMvB.
De heer Tony van Dijck (PVV): Ik zal het kort houden. "Rentenadeel", "financieel nadeel" en "daadwerkelijke kosten"
zijn natuurlijk allemaal diffuse begrippen. De minister heeft
het over "rentenadeel", maar in die rente zit een winstopslag. De vraag is: mag de bank de afgesproken rente die hij
misloopt voor de resterende looptijd doorrekenen of gaat het
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om de rente exclusief de winstopslag en de risico-opslag
van de bank?
Minister Dijsselbloem: Ik probeer ook tijd te winnen. Deze
vraag heb ik zojuist beantwoord. Ik heb gezegd: geen
winstmarge, alleen het reële rentenadeel. Ik heb de heer
Nijboer toegezegd dat de AFM, op basis van de bevoegdheid die zij krijgt in de AMvB, dat verder zal uitwerken en
specificeren vanuit de consumentenbescherming, zodat de
aanbieders weten wat er welen niet in de boeterente mag
zitten en, nogmaals, dat is niet de winst.
De heer Tony van Dijck (PVV): De rente die de minister hanteert, is dan de rente exclusief de winst en de risico-opslag.
Dat is dus niet de rente die is afgesproken met de kredietnemer, maar de rente exclusief winstopslag en risicoopslag. Het gaat dan dus om de uitgeklede kostenrente?
Minister Dijsselbloem: U wilt tempo maken, voorzitter, maar
de heer Van Dijck heeft die vraag nu drie keer gesteld. De
AFM zal het verdergaan uitwerken. Die bevoegdheid creeren wij in de AMvB.
Ik heb de heer Nijboer toegezegd dat ik de AFM nadrukkelijk zal vragen om die bevoegdheid te gaan gebruiken en om
een en ander uit te werken. Ik zal de Kamer daarover informeren. Het lijkt mij niet verstandig om daar om dit momentmeer in detail op in te gaan.
De heer Nijboer (PvdA): Ik heb twee vragen, maar ik wil er
eerst één stellen. De boeterente geldt voor het oversluiten
voor een lage rente, maar bijvoorbeeld ook voor een vervroegde aflossing. Geldt deze berekening voor beide situaties?
Minister Dijsselbloem: Ja.
De heer Nijboer (PvdA): Dat is wel belangrijk. Wat ook wel
helpt, is als het een beetje eenduidig wordt voor consumenten. Iedereen kan op elk moment meer willen aflossen of
willen oversluiten. We hebben een uniform pensioenoverzicht, maar dat is misschien een beetje te veel gevraagd.
Het helpt echter wel als voor consumenten in een oogopslag zichtbaar is wat de kosten bij de hypotheekaanbieders
zijn. Mijn tweede vraag is dan ook of de minister eraan wil
bijdragen dat de AFM dat ook een beetje gaat afdwingen.
Een hypotheek is al best ingewikkeld met tien jaar, zeven
jaar, aflossing, en dit en dat. Je bent dan toch snel de weg
kwijt. Maar het is welbelangrijk, wat het gaat over groot geld.
Minister Dijsselbloem: Ja. De AFM kan nadere regels stellen
met betrekking tot de wijze van berekening van de vergoeding, de boete. Maarde AFM kan ook een kader stellen voor
het informeren van de consument. Dat moet niet pas gebeuren als de consument zegt: ik wil aflossen, wat gaat me dat
kosten? De consument moet daar op het moment dat hij de
hypotheek aangaat, al een zo goed mogelijk inzicht in krijgen. De AFM kan helpen om een en ander te standaardiseren. Wat betekent het als ik deze hypotheek neem en ik
over vijf jaar vervroegd iets wil aflossen en wat betekent het
als ik een andere hypotheek neem? Dat moet op een vergelijkbare wijze gebeuren. Daarom is de suggestie om de AFM
daarvoor een kader te laten aanreiken heel belangrijk. In
mijnvisie valt dat echter ook onder het informeren van de
consument.
[…] Mevrouw De Vries heeft gevraagd waarom het overbruggingskrediet niet wordt uitgezonderd bij de jaarlijkse
kostenberekening. Het overbruggingskrediet valt nu ook al
onder de huidige regels en dat zal straks niet veranderen.
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Verder is een overbruggingskrediet wel gewoon een tijdelijke hypotheek waaraan kosten zijn verbonden. Die kosten
moeten ook tot uitdrukking komen in de jaarlijkse kostenpercentageberekening. Het is wel tijdelijk; dat moet ook duidelijk zijn.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
5. Gevolgen voor het bedrijfsleven
5.1 Inleiding
In deze paragraaf worden de administratieve lasten en de
nalevingskosten voor het bedrijfsleven als gevolg van dit
wetsvoorstel weergegeven. Voor de berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven is aangesloten bij de handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten
voor het bedrijfsleven.
Administratieve lasten zijn de kosten voor het bedrijfsleven,
in dit geval de aanbieders van hypothecair krediet, bemiddelaars en adviseurs, om te voldoen aan de informatieverplichtingen aan de overheid voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Informatieverplichtingen aan derden zoals consumenten en klanten worden bij de toetsing van regeldruk beschouwd als inhoudelijke nalevingskosten.
Nalevingskosten zijn de directe kosten die samenhangen
met de naleving van de inhoudelijke verplichtingen. Aan dit
wetsvoorstel zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten verbonden voor burgers, alleen voor het bedrijfsleven. Bij deze implementatie is ook rekening gehouden met
het integraal afwegingskader en de bedrijfseffectentoets.
Aangezien de bestaande toezichtsregelgeving met betrekking tot hypothecair krediet in Nederland al voorziet in een
hoge mate van consumentenbescherming, bevat dit wetsvoorstel slechts een beperkt aantal aanpassingen van de
Wft. In lagere regelgeving zoals het BGfo worden wel meer
aanpassingen aangebracht. Deze paragraaf met gevolgen
voor het bedrijfsleven gaat ook in op de gevolgen die worden veroorzaakt door wijziging van lagere regelgeving.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de regering
niet de kans heeft gepakt om, nu er weer nieuwe regels bijkomen, ook te kijken waar eventueel (eigen nationale) regels geschrapt hadden kunnen. De leden vragen ook naar
welke voorstellen hierover in het Actal-rapport staan (inclusief het EY-rapport).
De bestaande toezichtsregelgeving met betrekking tot hypothecair krediet in Nederland voorziet al in een hoge mate
van consumentenbescherming.
Door het onderhavige wetsvoorstel zullen daar beperkt aantal aanvullende regels bijkomen. Vanuit het oogpunt van
consumentenbescherming is het echter niet wenselijk om
regels te schrappen. In het Actal-rapport625 worden ten aanzien van hypotheken geen adviezen gegeven. In het EYrapport 626 wordt de aanbeveling gedaan om een flexibeler
«format» voor het dienstverleningsdocument voor hypotheken te hanteren. Meerdere marktpartijen geven aan het
«format» niet altijd werkbaar te vinden. Zij kunnen in dit
«format» niet alle benodigde informatie kwijt omdat het tem625
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plate van het dienstverleningsdocument te rigide is. Om die
reden worden aanvullende documenten aan de klant geleverd waarin de verschillen tussen het dienstverleningsdocument en de werkelijke dienstverlening worden uitgelegd.
Deze aanvullende documentatie veroorzaakt bij de consument onduidelijkheid en bij de marktpartijen extra regeldruk.
De AFM heeft in de consultatieronde bij de totstandkoming
van het dienstverleningsdocument deze feedback ook ontvangen. Naar aanleiding van deze feedback heeft de AFM
het document flexibeler ingericht, onder andere door extra
open tekstvelden op te nemen in het format voor het dienstverleningsdocument.627
De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre er door de
regering gekeken is om de informatie na de precontractuele
informatie te verminderen om zo de administratieve rompslomp voor consumenten te kunnen beperken. Ook vragen
de leden welke mogelijkheden de regering ziet om de administratieve rompslomp te verminderen en waar in die fase
minder administratieve rompslomp aan de orde zou kunnen
zijn voor consumenten.
Hypotheekovereenkomsten zijn ingrijpende financiële verplichtingen, waarbij veel informatiestromen tussen consument en verschillende partijen horen. Zo zijn inkomensgegevens, waardebepaling van het onderpand, schuldenpositie, hypothecaire gegevens en kadastrale gegevens voorbeelden van informatie-elementen die nodig zijn om tot het
aangaan van een hypothecaire lening over te kunnen gaan.
Een van de doelstellingen van de richtlijn is om deze informatiestromen zo efficiënt en effectief mogelijk te regelen,
bijvoorbeeld door invoering van het ESIS.
Verder hebben eisen aan informatieverstrekking het doel
specifieke aspecten van dienstverlening of product inzichtelijk en toetsbaar te maken, en informatiedocumenten – zoals
het ESIS – zouden consumenten moeten ondersteunen bij
het nemen van beslissingen ten aanzien van een hypotheek.
In dit verband wordt ook verwezen naar het marktinitiatief
van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). HDN zet zich er
voor in om processen efficiënter in te richten en daarmee de
rompslomp voor consumenten te beperken.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
5.2 Gegevens Nederlandse hypotheekmarkt
Het aantal verstrekte hypotheken heeft de afgelopen jaren
sterk gefluctueerd. Gemiddeld over een periode van 10 jaar
worden jaarlijks circa 350.000 hypotheken verstrekt. Er zijn
op dit moment circa 700 aanbieders van hypothecair krediet
opgenomen in het register van AFM en DNB. Daarvan zijn
er circa 250 in het buitenland gevestigd. Er zijn op dit moment circa 6.000 bemiddelaars in hypothecair krediet opgenomen in het register van de AFM, waarvan er circa 250 in
het buitenland zijn gevestigd.
5.3 Nalevingskosten
De nieuwe eisen inzake reclame en daarin op te nemen
standaardinformatie die ingevolge de artikelen 10 en 11 van
de richtlijn worden gesteld ten aanzien van de kenmerken
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van het krediet zijn op onderdelen anders, maar niet zwaarder dan de huidige eisen op basis van de Wft en het Bgfo of
in het BW voor de consumentenkredietovereenkomst. De
nieuwe regels zullen tot aanpassing van de reclames nopen, omdat nu standaardinformatie moet worden toegevoegd die voorheen niet werd vereist. Dit vergt een beperkte
eenmalige wijziging van de wijze waarop reclames worden
ingericht. De kosten hiervan zijn niet op eenduidige wijze
vast te stellen, omdat niet is aan te geven in welke mate en
via welke kanalen de 700 aanbieders van hypothecair krediet reclame maken. Op de totale kosten van reclame zal de
vereiste eenmalige investering echter verwaarloosbaar zijn.
Om deze reden kan niet onmiddellijk worden geconcludeerd
dat uit de implementatie van de artikelen 10 en 11 noemenswaardige nalevingskosten voortvloeien. De kosten die
voortvloeien uit de voorschriften inzake de berekening van
het jaarlijks kostenpercentage worden meegenomen in de
nalevingskosten met betrekking tot de precontractuele informatie.
De bepalingen met betrekking tot precontractuele informatie
(artikel 14 van de richtlijn) zullen naar verwachting vooral
eenmalige nalevingskosten met zich brengen. Deze bepaling vergt een éénmalige investering van alle aanbieders
van hypothecair krediet om de bedrijfssystemen – waaronder automatiseringssystemen – zodanig aan te passen dat
de voorgeschreven standaardinformatie bij elke nieuwe
aanbieding van hypothecair krediet eenvoudig kan worden
verstrekt. Hieronder valt ook de toepassing van de formule
die ingevolge artikel 17 van de richtlijn en bijlage I bij de
richtlijn moet worden gebruikt voor de berekening van het
jaarlijks kostenpercentage.
Grafiek 1.1. aantal verstrekte hypotheken Nederland [niet
opgenomen (red.).]
De éénmalige nalevingskosten met betrekking tot precontractuele informatie kunnen per onderneming aanzienlijk
verschillen, omdat de kosten voor aanpassing van de bedrijfssystemen mede afhankelijk zijn van de grootte van de
onderneming. Daarnaast zal het veelal voorkomen dat bijvoorbeeld kredietbemiddelaars gebruik kunnen maken van
systeemaanpassingen van kredietaanbieders.
De gemiddelde eenmalige kosten voor aanpassing van de
systemen worden geschat op € 10.000 per aanbieder. Dit is
een ruime schatting, zodat er ook een marge is voor eventuele kosten die gemaakt worden met betrekking tot aanvragen die niet leiden tot het aangaan van een kredietovereenkomst. De totale éénmalige nalevingskosten worden
daarmee geschat op (700 x € 10.000) = € 7 miljoen.
Daarnaast zijn er extra nalevingskosten, omdat de precontractuele informatie gedeeltelijk toegesneden moet zijn op
de behoeften en voorkeuren van de consument en het model van het gestandaardiseerde Europese informatieblad
(ESIS) moet worden ingevuld. Met betrekking tot aanbieders
die internationaal opereren heeft het ESIS als voordeel dat
in alle lidstaten hetzelfde model informatieblad wordt gebruikt. Voor het bepalen van de nalevingskosten die verband houden met het ESIS dienen de kosten die met het invullen van het ESIS zijn gemoeid te worden vergeleken met
de kosten die nu worden gemaakt voor het verstrekken van
precontractuele informatie aan de consument. Uitgaande
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van een half uur extra tijd per kredietaanvraag en een uurtarief voor de desbetreffende medewerker van € 37 (het standaard uurtarief voor middelbaar opgeleid personeel) komen
de jaarlijkse nalevingskosten uit op 0,5 x 350.000 x 37 = €
6.475.000. Voor de consument heeft het ESIS grote voordelen, omdat de precontractuele informatie overzichtelijk wordt
gepresenteerd en de hypotheekproducten van verschillende
kredietaanbieders uit de Europese Unie eenvoudiger met
elkaar te vergelijken zijn.
De informatie die kredietbemiddelaars op grond van artikel
15 van de richtlijn aan de consument moeten verstrekken,
betreft standaard, niet-gepersonaliseerde informatie. Dit
vergt een éénmalige aanpassing van bedrijfssystemen. Ook
hierbij zullen kredietbemiddelaars naar verwachting veelal
gebruik kunnen maken van de systeemaanpassingen van
kredietaanbieders.
Met betrekking tot de toetsing van de kredietwaardigheid
van klanten op grond van artikel 18 van de richtlijn zorgt de
richtlijn niet voor aanpassingen van de huidige praktijk en
daarmee niet voor nalevingskosten. De informatieverplichtingen na het tot stand komen van de kredietovereenkomst
(de implementatie van de artikelen 25 en 27 van de richtlijn)
zullen vermoedelijk geen aanpassing van de bedrijfssystemen van kredietaanbieders vergen. In het ESIS dient al informatie te worden verstrekt over de mogelijkheden en
voorwaarden van vervroegd aflossen. Ten aanzien van de
informatieverplichting over de consequenties van vervroegd
aflossen kan geen berekening worden gemaakt, aangezien
niet valt aan te geven hoe vaak op jaarbasis vervroegd
wordt afgelost of de mogelijkheid daartoe wordt overwogen
en daarover informatie van de kredietgever wordt gevraagd.
De informatieverplichting omtrent wijzigingen in debetrentevoet (op grond van artikel 27 van de richtlijn) brengen bedrijfseigenkosten met zich. Het is inherent aan het aanbieden van krediet dat de kredietgever wijzigingen in de verschuldigde debetrentevoet aan de consument kenbaar
maakt.
Met betrekking tot de plicht om klanten zorgvuldig te behandelen, worden naar aanleiding van artikel 28 van de richtlijn
nieuwe verplichtingen geïntroduceerd bij achterstallige betalingen en gedwongen verkoop. In het belang van de consument wordt van de kredietgever een persoonlijke benadering van de consument verlangd. Volgens de Hypotheekbarometer van het Bureau Kredietregistratie zijn er in april
2015 112.800 mensen die moeite hebben met het betalen
van hun hypotheeklasten (waarbij van een betalingsprobleem op de hypotheek wordt gesproken als een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopende hypotheekovereenkomst is opgetreden). Ten opzichte van een
jaar geleden zijn er ruim 12.000 mensen met een dergelijk
betalingsprobleem bijgekomen. Het bespreken van (dreigende) betalingsachterstanden en het zoeken naar oplossingen om gedwongen verkoop en eventuele restschulden
te voorkomen, kan per consument aanzienlijk verschillen en
komt in feite neer op maatwerk. Het is daarom haast niet
mogelijk om de hiermee gemoeide nalevingskosten in kaart
te brengen. Een eerste stap die kredietaanbieders moeten
nemen, is het uitnodigen van de consument om in gesprek
te treden over de ontstane betalingsachterstand. Het is redelijk om ervan uit te gaan dat het middelbaar opgeleid personeel gemiddeld een kwartier tijd kost om de consument
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via de telefoon, per brief of e-mail persoonlijk uit te nodigen
voor een gesprek. De hiermee verband houdende jaarlijkse
nalevingskosten komen dan uit op 0,25 x 12.000 x 37 = €
111.000.
Het vakbewaamheidsregime in Nederland behoort tot de
meest uitgebreide in de Europese Unie. De vereisten waaraan medewerkers van Nederlandse aanbieders en bemiddelaars op basis van de richtlijn moeten voldoen (artikel 9
van de richtlijn) vergen geen noemenswaardige aanpassingen in vergelijking met de vereisten die nu al gesteld worden op basis van de Nederlandse regelgeving. Verwacht
wordt dat de uitbreiding van de vakbekwaamheidseisen
naar direct leidinggevenden van klantmedewerkers tot een
zeer beperkte toename van de nalevingskosten zal leiden.
De betrokken ondernemingen hebben reeds de systemen
ten behoeve van de vakbekwaamheid en de bedrijfsvoering
moet reeds dusdanig zijn ingericht dat de vakbekwame financiële dienstverlening wordt gewaarborgd. Hierdoor wordt
verwacht dat de direct leidinggevenden reeds een bepaald
niveau van vakbekwaamheid hebben. Er ontstaan verder
geen additionele lasten voor het bedrijfsleven met betrekking tot vakbekwaamheid.
Nieuw is wel dat Nederland verantwoordelijk wordt voor het
vaststellen van (bepaalde) vakbekwaamheideisen voor de
medewerkers van bemiddelaars of aanbieders uit een andere lidstaat voor zover zij via bijkantoren of door middel van
dienstverrichting in Nederland hun werkzaamheden verrichten. Voor deze categorie houden de in dit voorstel van wet
opgenomen maatregelen een lastenverzwaring in aangezien zij voorheen niet aan de Nederlandse vakbekwaamheidseisen gebonden waren. Voor Nederlandse aanbieders
of bemiddelaars die hun werkzaamheden in een andere lidstaat verrichten vanuit een bijkantoor in die andere lidstaat
of door middel van dienstverrichting geldt dat de relevante
medewerkers niet meer hoeven te voldoen aan de Nederlandse vakbewaamheidseisen. Voor deze aanbieders en
bemiddelaars brengt onderhavige voorstel van wet dus een
lastenverlichting mee.
Eveneens nieuw is het Europese paspoort voor bemiddelaars in hypothecair krediet. Voor de invoering hiervan dienden bemiddelaars met zetel in een andere lidstaat die in
Nederland hun bedrijf wilden uitoefenen in Nederland een
vergunning aan te vragen. Dit vereiste komt te vervallen
waardoor er een lastenverlichting plaatsvindt. Nederlandse
bemiddelaars die voornemens waren in een andere lidstaat
actief te zijn, hoefden dit voorheen niet aan de Nederlandse
toezichthouder te melden, maar moeten dit nadat dit wetsvoorstel kracht van wet heeft verkregen en in werking is getreden invoering van deze wet wel. Dit brengt een lastenverzwaring mee.
Verwacht wordt dat de lastenverzwaring voor aanbieders en
bemiddelaars in Nederland grosso modo gelijk zal zijn aan
de lastenverlichting.
Tabel overzicht nalevingskosten
Eenmalige nalevingskosten
Precontractuele
€ 7.000.000
informatie
Achterstallige

Structurele nalevingskosten
€ 6.475.000
€ 111.000
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betalingen
7. Toezichtskosten
De invoering van deze richtlijn zal niet structureel extra kosten met zich meebrengen voor de toezichthouders om adequaat toezicht op grond van de nieuwe eisen te kunnen
houden. De AFM verwacht bij aanvang incidenteel ca. 1,0
fte vrij te moeten maken om met name toe te zien op de
nieuwe eisen aan informatieverstrekking. Dit kan echter opgevangen worden binnen het kostenkader. De totale doorlopende toezichtkosten zullen niet veranderen ten aanzien
van de huidige situatie.
Kamerstuk 34.292, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen hoeveel van de nalevingskosten terecht komen bij de grote bedrijven en hoeveel
bij de kleinere bedrijven (bijvoorbeeld de financieel adviseurs). Zij vragen ze daarbij af in hoeverre de kleine aanbieders minder kwijt zijn dan de grote aanbieders dan de
gemiddelde geschatte nalevingskosten. Ook vragen de leden of de regering een schatting zou kunnen geven van de
overige nalevingskosten voor de nieuwe verplichtingen bij
achterstallige betalingen en gedwongen verkoop en wat de
administratieve lasten van het wetsvoorstel voor het bedrijfsleven en de consumenten zijn.
De administratieve lasten en nalevingskosten voor burgers
zijn geraamd op nihil, aangezien respectievelijk door burgers geen kosten te hoeven worden gemaakt om te voldoen
aan informatieverplichtingen aan de overheid en geen direct
kosten hoeven te worden gemaakt om te kunnen voldoen
aan de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhavige
wetsvoorstel. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn toegelicht in paragraaf 5 van de memorie van toelichting. Hierin is
vermeld dat de hoogte van de eenmalige kosten met betrekking tot precontractuele informatie afhankelijk is van de
grootte van de onderneming. Hetzelfde geldt voor jaarlijkse
nalevingskosten met betrekking tot precontractuele informatie. De berekening die uitkomt op € 6.475.00,– is gebaseerd
op een half uur extra werk per hypotheekaanvraag. Doordat
grote financiële ondernemingen meer hypotheekaanvragen
behandelen komt per saldo een aanzienlijk deel van het totaal in absolute zin terecht bij hen. De totale jaarlijkse nalevingskosten als gevolg van de nieuwe regels over achterstallige betalingen en gedwongen zijn in ieder geval €
111.000,–. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de consument uit te nodigen voor een gesprek. Er is uitgegaan van
12.000 nieuwe consumenten die jaarlijks betalingsproblemen krijgen. Wanneer al deze 12.000 consumenten een uur
in gesprek gaan met de aanbieder komt daarbij 12.000 x 37
= € 444.000. Het gaat hierbij om een gemiddelde. Het zal
van geval tot geval verschillen aangezien een persoonlijke
benadering van de kredietgever wordt verlangd. Waarschijnlijk wordt nu ook al vaak gekozen voor een persoonlijke benaderingen waardoor niet alle kosten extra zullen zijn.
De leden van de CDA-fractie vragen of de regering de constatering deelt van onder andere bestuurders van Rabobank, die aangaven dat door de stapeling aan regelgeving
op zowel prudentieel als gedragstoezicht, ervoor zorgen dat
hypotheken duurder worden en dat de kosten hiervan uit-
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eindelijk worden doorberekend aan de consument.
Dergelijke signalen zijn bekend. De implementatie van de
richtlijn houdt voor Nederland niet een substantieel hoger
beschermingsniveau in omdat Nederland al een uitgebreid
systeem van consumentenbescherming kent.
De structurele nalevingskosten zijn daarom beperkt en ontstaan vooral door zorgvuldigheidsnormen die aanvullend
zijn. Bovendien is er bij keuzemogelijkheden steeds, rekening houdend met het belang van consumentenbescherming, voor het minst belastende alternatief gekozen.
Wel zullen processen en systemen moeten worden aangepast omdat het kredietverleningsproces wordt aangepast.
Dit brengt met name eenmalige nalevingskosten mee. Deze
kosten moeten worden opgevangen door de banken die hier
normaal gesproken jaarlijks een bedrag voor vrijmaken.
Het is niet op voorhand uit te sluiten dat een deel van de
kosten uiteindelijk zal worden doorberekend aan de consument. De hoogte van de prijzen van de dienstverlening van
banken is afhankelijk van de markt.
Mede naar aanleiding van deze richtlijn is er meer internationale concurrentie mogelijk hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor gezonde marktwerking.
De leden van de PVV-fractie willen weten waarom de regering ervoor heeft gekozen niet de administratieve lasten te
noemen en vragen daarom wat de administratieve lasten
zijn voor het bedrijfsleven en voor de burger.
Administratieve lasten zijn kosten die het gevolg zijn van informatieplichten aan de overheid voor zover die voortvloeien
uit deze wet- en regelgeving. Dergelijke nieuwe verplichtingen komen niet voor in het implementatievoorstel.
Kamerstuk 34.292, nr. 3
8. Consultatie
Het concept wetsvoorstel is van 21 mei 2015 tot en met 18
juni
2015
geconsulteerd
op
www.internetconsultatie.nl/implementatiewetmcd. Er zijn
consultatiereacties ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), NDP Nieuwsmedia, Obvion N.V.,
een tweetal advocaten en VBO Makelaars.
Naar aanleiding van deze reacties zijn wijzigingen aangebracht in zowel de wettekst als de toelichting. De hoofdpunten uit de reacties en de belangrijkste wijzigingen worden in
deze paragraaf toegelicht.
In een consultatiereactie is aandacht gevraagd voor particuliere geldvraag en -aanbod die elkaar treffen (bijvoorbeeld
door middel van crowdfunding platforms). In dergelijke situaties zal doorgaans geen sprake zijn van handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, waardoor een groot deel van
de bepalingen uit deze implementatiewet niet van toepassing is. Als geen sprake is van handelen in de uitoefening
van beroep of bedrijf wordt niet voldaan aan de definitie van
kredietovereenkomst, aangezien de kredietgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
In de consultatiereactie wordt voorgesteld in de financieel
toezichtsregelgeving een additionele informatieverplichting
voor dergelijke kredietverstrekking te introduceren. Op
grond van een dergelijke informatieplicht zou degene die
een hypothecair krediet afsluit, geïnformeerd moeten worden over welke normen niet van toepassing zijn op dergelijke hypothecaire kredieten.
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Aangezien een dergelijke additionele informatieverplichting
niet voortvloeit uit de richtlijn, wordt in dit wetsvoorstel niet
gekozen voor het toevoegen van dergelijke verplichtingen.
Verder worden in een consultatiereactie opmerkingen gemaakt over de verplichting in de richtlijn om met betrekking
tot de waardering van onroerende zaken normen te ontwikkelen en toe te laten passen door kredietgevers. Deze verplichting wordt in Nederland ingevuld door middel van zelfregulering. De tekst in paragraaf 4.1.9 van dit algemeen
deel is aangepast naar aanleiding van deze consultatiereactie.
Een consultatiereactie gaat in op de regelgeving met betrekking tot reclame die wordt opgenomen in het Burgerlijk
Wetboek. In de toelichting bij die verplichting wordt ingegaan op de redenen voor deze verplichting.
Tevens is in een consultatiereactie aandacht gevraagd voor
verschillen tussen het BW en de Wft. Zoals vaker het geval
is, bestaan er in dit voorstel ook enige verschillen tussen
beide wetten. Dit hangt samen met de verschillende doelstelling en systematiek van de wetten. De Wft is vooral publiekrechtelijke toezichtswetgeving die zich uitstrekt tot de
hele financiële markt, terwijl het Boek 7 van het BW regels
bevat over bijzondere overeenkomsten en daarbij treedt in
privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Met betrekking tot de
Wft is in dit verband verder relevant dat een groot deel van
de normen uit de richtlijn reeds onderdeel zijn van het bestaande recht, waardoor zoveel mogelijk bij deze formuleringen is aangesloten (wanneer dit passend is binnen de
richtlijntekst). In het BW daarentegen vindt de implementatie
plaats door introductie van een nieuwe titel die uitsluitend
van toepassing is op het terrein dat de richtlijn bestrijkt Met
betrekking tot de reikwijdte ziet het verschil tussen Wft en
BW op de zogenoemde «opeethypotheken». Bij dergelijke
hypotheken hangt toepassing van het BW af van de uitleg
die aan deze overeenkomst wordt gegeven, maar is in ieder
geval sprake van financieel toezicht op grond van de Wft.
Door dit verschil zal naar verwachting geen probleem in de
praktijk ontstaan, aangezien deze situatie (wel toepassing
van de Wft, maar niet van het BW) niet afwijkt van de huidige situatie.
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Implementatiewet toegang basisbetaalrekening (kamerstuk 34.480)
§1. Inleiding
Dit voorstel strekt tot implementatie van de 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) (hierna: de betaalrekeningenrichtlijn).
Kamerstuk 34.480, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom deze EUrichtlijn er nu toch ligt en waarom is doorgegaan met het
vaststellen ervan, aangezien het kabinet eerder een negatief oordeel heeft afgegeven over de subsidiariteit en proportionaliteit met betrekking tot de richtlijn betaaldiensten (hierna:
de richtlijn). De leden van de PVV-fractie vragen waarom
het verbeteren van de vergelijkbaarheid van tarieven met
betrekking tot betaaldiensten, het voor consumenten gemakkelijker maken om over te stappen naar een andere
bank en het verbeteren van de toegankelijkheid van betaaldiensten voor consumenten geregeld wordt middels een
richtlijn. Deze leden vragen zich af of de Nederlandse wetgeving zo ernstig achter liep dat daarvoor een optreden van
de EU nodig was.
Ten aanzien van het voorstel voor de richtlijn heeft het kabinet destijds aangegeven de doelstellingen die de Europese
Commissie met de richtlijn wil realiseren te onderschrijven.
Het kabinet was echter van mening dat niet zonder meer
vast staat dat ingrijpen op Europees niveau nodig is om deze doelstellingen te realiseren. Met name had het kabinet
bedenkingen met betrekking tot de subsidiariteit en de proportionaliteit van de verschillende onderdelen van het voorstel voor de richtlijn. 628 Desalniettemin heeft de Europese
Commissie gemeend dat deze richtlijn noodzakelijk is. Volgens overweging 56 van de richtlijn kunnen de doelstellingen van de richtlijn, namelijk de transparantie en de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere
betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties, volgens de Europese Commissie niet voldoende
door de lidstaten alleen worden verwezenlijkt. Vanwege de
noodzaak om de fragmentering van de markt tegen te gaan
en een gelijk speelveld in de Unie te garanderen, zouden
deze doelen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt. De Unie kan in dat geval maatregelen
nemen overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en
proportionaliteit. Aangezien in Nederland al een goed functionerende overstapservice bestaat en in beginsel iedereen
toegang heeft tot het girale betalingsverkeer via een basisbankrekening, zal de impact van de richtlijn voor Nederland
op die gebieden beperkt zijn.

Tevens vragen de leden van de VVD-fractie hoe dit voorstel
past in de voorstellen voor «better regulation»629 van de EU.
Zoals hiervoor al is opgemerkt heeft het kabinet eerder aangegeven bedenkingen te hebben met betrekking tot de subsidiariteit en proportionaliteit van de verschillende onderdelen van het voorstel voor de richtlijn. Uit het Impact Assessment630 dat de Europese Commissie destijds heeft uitgevoerd ten behoeve van de richtlijn blijkt dat de richtlijn regeldruk met zich meebrengt voor met name banken. Het
onderhavige wetsvoorstel leidt voor banken tot een additionele kostenpost van 4 miljoen euro per jaar aan inhoudelijke
nalevingskosten en tot een eenmalige kostenpost van 1,5
miljoen euro in verband met administratieve lasten. Gelet op
de voorstellen van de Europese Commissie voor «better regulation» ben ik daarom voornemens het punt van de regeldruk als gevolg van deze richtlijn te agenderen voor de toetsing van de richtlijn in 2019.
Kamerstuk 34.480, nr. 3
§2. Achtergrond [verplaatst naar § 4.3.1.8. Basisbetaalrekening, artt. 4:71f e.v. (red.)]
§3. De vergelijkingswebsite [verplaatst naar artt. 4:71j (red.)]
§4. De basisbetaalrekening [verplaatst naar § 4.3.1.8. Basisbetaalrekening, artt. 4:71f e.v. (red.)]
§5. Toezicht en handhaving
Het recht op een basisbetaalrekening wordt met dit wetsvoorstel wettelijk verankerd in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wft. Dit deel is gericht op
ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van
cliënten. De Autoriteit Financiële Markten is in Nederland
belast met het toezicht op en de handhaving van de naleving van deze verplichtingen.
§6. Administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten
Lasten versus baten
De Commissie verwacht dat de lidstaten samen 22 tot 111
miljoen euro zullen besparen op het uitbetalen van uitkeringen en toelagen indien alle consumenten toegang hebben
tot (tenminste) een basisbetaalrekening.
Voor Nederland zal dit echter nihil zijn, omdat uitkeringen en
dergelijke nu al uitsluitend giraal worden uitbetaald en bovendien 99% van de Nederlanders vanaf 15 jaar al een
bankrekening heeft.

629
630

628

Kamerstukken I 2012/13, 22 112, FY.
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Kamerstukken II 2014/15, 22 112, 1983 en Kamerstukken I
2015/16, 34 317.
Europese Commissie (2013), Impact Assessment on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic
features, p.89–95. http://ec.europa.eu/finance/finservices- retail/docs/inclusion/20130508-impact-assessment_en.pdf.
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Inhoudelijke nalevingskosten
Het onderhavige wetsvoorstel brengt zeer beperkte nieuwe
informatieverplichtingen met zich. Indien een bank weigert
een basisbetaalrekening te openen wordt de bank verplicht
de consument in kennis te stellen van de interne klachtenprocedure, het recht van de consument om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Financiële Markten en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en de contactgegevens
van de Autoriteit Financiële Markten en het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening.
Ook dient een bank de consument tijdig te informeren bij het
eenzijdig beëindigen van de overeenkomst. Deze verplichtingen brengen marginale kosten met zich omdat dit bedrijfseigen 631 kosten betreffen. Wel stijgen de kosten die
banken moet maken om te voldoen aan hun verplichtingen
uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is voor een bank complexer,
en daarmee duurder, om onderzoek te doen naar de identiteit van de aanvrager indien de aanvraag geschiedt door
een asielzoeker of een consument uit een andere EUlidstaat. Geschat wordt dat per jaar 75.000 aanvragen zullen
plaatsvinden, die tot een additionele kostenpost van 4 mln
euro zullen leiden.
Administratieve lasten
Nederland zal periodiek aan de Europese Commissie moeten rapporteren hoeveel basisbetaalrekeningen zijn geopend. Om aan deze rapportageverplichting te kunnen voldoen zullen de banken bij moeten houden hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd. De banken schatten in dat de daartoe
benodigde IT-aanpassingen voor de sector als geheel eenmalig 1,5 mln euro bedragen. Burgers zullen overigens
geen toename van regeldruk ervaren.
Daarnaast brengt de implementatie van de betaalrekeningenrichtlijn enkele extra taken voor de Autoriteit Financiële
Markten met zich. De kosten daarvan zullen – op grond van
de Wet bekostiging financieel toezicht – door de financiële
sector zelf gedragen moeten worden. De hoogte van deze
kosten worden geraamd op 150 duizend euro.
Kamerstuk 34.480, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de toezichtkosten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zo hoog
zijn, te weten een toename van 150.000 euro structureel. Zij
willen weten wat de AFM daarvoor gaat doen. Zij vragen
verder in hoeverre dit tot hogere totale toezichtkosten voor
de sector leidt dan wel of er binnen de AFM een herprioritering plaatsvindt, zodat de totale toezichtkosten voor de sector niet stijgen.
De implementatie van de richtlijn brengt enkele extra taken
voor de AFM met zich mee. Het gaat daarbij niet alleen om
taken die verband houden met de nieuwe onderwerpen uit
de richtlijn, maar ook om taken die betrekking hebben op
onderwerpen die thans in Nederland al operationeel zijn,
maar die niet wettelijk zijn geregeld (opstapdienst, vergelijkingswebsite), dan wel deels wettelijk zijn geregeld (basisbetaalrekening voor personen in de schuldhulpverlening,
631

anderen alleen op grond van het Convenant). Aangezien de
richtlijn eist dat ook deze onderwerpen een (bredere) wettelijk basis krijgen, komen deze daarmee onder het toezicht
van de AFM te vallen. Daarnaast heeft de AFM een rol bij
het voldoen aan de rapportageverplichtingen aan de Europese Commissie (artikel 27 van de richtlijn). Om kosten zoveel mogelijk te beperken streeft de AFM ernaar de uitoefening van het nalevingstoezicht op de richtlijn en de uitvoering van de rapportageverplichting zo op elkaar af te stemmen dat maximale synergievoordelen worden behaald. De
genoemde kosten zullen op grond van de Wet bekostiging
financieel toezicht worden doorberekend aan de sector. Dit
betekent derhalve een stijging van de totale toezichtkosten
voor de sector.
Ten aanzien van de rapportageplicht vragen de leden van
de VVD-fractie waarom er voor is gekozen dat EU-lidstaten
periodiek aan de Europese Commissie moeten rapporteren
hoeveel basisbetaalrekeningen er zijn geopend en wat
daarvan de meerwaarde c.q. nut en noodzaak is. Zij vragen
hoe uit deze gegevens kan worden afgeleid of de doelstellingen van de richtlijn worden gehaald. Ook de leden van de
CDA-fractie vragen waarom er een rapportageverplichting
aan de Europese Commissie is, terwijl, zo merken deze leden op, de AFM in Nederland zorg draagt voor de handhaving van onderhavig wetsvoorstel.
Artikel 28 van de richtlijn bepaalt dat de Europese Commissie uiterlijk op 18 september 2019 een verslag moet voorleggen aan het Europees parlement en de Raad betreffende
de toepassing van deze richtlijn.
Volgens overweging 54 bij de richtlijn vindt deze toetsing
van de richtlijn plaats om rekening te houden met nieuwe
marktontwikkelingen. Bij die toetsing moet onder meer worden nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen er zijn geopend, mede door consumenten die voorheen niet over een
bankrekening beschikten. Via de periodieke rapportageplicht voor lidstaten wordt input geleverd aan de Europese
Commissie voor deze toetsing. In Nederland zal de AFM,
als toezichthouder op de naleving van de bepalingen betreffende de basisbetaalrekening, hierbij een rol spelen.
De leden van de CDA-fractie merken verder op dat deze
rapportageverplichting een uitstekende kans is voor de verantwoordelijk Eurocommissaris voor betere regulering. Deze
leden vragen of de regering bereid is om hem op deze onnodige rapportageverplichting te wijzen, zodat deze zo
spoedig mogelijk kan worden afgeschaft. Zij vragen verder
of er nog een mogelijkheid is om de rapportageverplichting
meteen te schrappen.
Aangezien de richtlijn is vastgesteld en in werking is getreden, bestaat geen mogelijk meer om de rapportageverplichting meteen te schrappen.
Hiervoor zou een herziening van de richtlijn nodig zijn. Deze
is voor zover mij bekend op dit moment niet voorzien. Gelet
op de voorstellen van de Europese Commissie voor «better
regulation» ben ik echter voornemens het punt van de regeldruk als gevolg van deze richtlijn te agenderen voor de
toetsing van de richtlijn in 2019.

Bedrijfseigen kosten zijn kosten die voortvloeien uit de wetgeving, maar tegelijkertijd ook al deel uit maken van de normale
bedrijfsvoering.
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Kamerstuk 34.480, nr. 3
§7. Rechtsbescherming en geschillenbeslechting
In Nederland is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) opgericht om te beslissen over geschillen
met betrekking tot financiële producten. Een consument die
het niet eens is met zijn beslissing tot weigering van de basisbetaalrekening kan zijn geschil aan Kifid voorleggen. Kifid
bemiddelt de financiële klachten onafhankelijk.
§8. Consultatie
De openbare consultatie heeft geleid tot een zevental reacties. De meeste reacties waren inhoudelijk (zeer) beperkt.
De Betaalvereniging Nederland heeft namens haar leden
een uitgebreide reactie opgesteld, die heeft geleid tot een
aantal verbeteringen en verduidelijkingen in de tekst en de
toelichting. Zo is beter rekening gehouden met de verhouding tussen de wettelijke verplichting tot het aanbieden van
een basisbetaalrekening en het al bestaande Convenant en
zijn de voorwaarden waaronder een betaaldienstverlener
een aanvraag mag weigeren om misbruik van bankrekeningen voor het plegen van strafbare feiten te voorkomen verduidelijkt.
§9. Overgangsrecht
In dit wetsvoorstel is geen overgangsrecht bepaald. Zolang
deze wet nog niet in werking is getreden geldt het Convenant, zodat toegang tot een basisbetaalrekening is gewaarborgd. Het wetsvoorstel brengt geen veranderingen met
zich voor personen in de schuldhulpverlening.
Kamerstuk 34.480, nr. 6
De leden van de VVD-fractie en van de CDA-fractie vragen
om een overzicht van de lidstaatopties in de richtlijn en van
welke van die lidstaatopties Nederland gebruik maakt en
van welke niet en waarom. Voor de beantwoording van deze vragen wordt verwezen naar het overzicht dat als bijlage
bij deze nota is gevoegd. Verder vragen de leden van de
VVD-fractie hoe in andere EU-lidstaten gebruik gemaakt
wordt van de verschillende lidstaatopties.
Naar aanleiding van deze vraag heb ik bij de andere lidstaten navraag gedaan naar het gebruik van lidstaatopties.
Hierop heb ik een aantal reacties ontvangen. Het VK heeft
net als Nederland gebruik gemaakt van de optie uit artikel
10, eerste lid, van de richtlijn om alternatieve maatregelen
vast te stellen of in stand te houden, aangezien ook het VK
al een operationele overstapdienst heeft. Ook Tsjechië heeft
van die optie gebruik gemaakt. Frankrijk heeft aangegeven
al twee bestaande soorten basisbetaalrekeningen te hebben
en in hun wetgeving de verplichtingen op te nemen die de
richtlijn stelt aan een basisbetaalrekening, om ervoor te zorgen dat de bestaande soorten basisbetaalrekeningen hieraan gaan voldoen. Verder maakt Frankrijk gebruik van de
optie om te verlangen dat consumenten aantonen dat zij
een werkelijk belang hebben bij een basisbetaalrekening.
Ierland heeft aangegeven gebruik te maken van de lidstaatopties in de artikelen 1, vijfde lid, 4, tweede lid, 5, eerste lid,
10, eerste en tweede lid, 14, eerste lid, 16, vijfde lid, en 18,
vierde lid, van de richtlijn. Litouwen heeft aangegeven gebruik te maken van de lidstaatoptie van artikel 1, zesde lid,
van de richtlijn door de bepalingen van hoofdstuk II van de
richtlijn van toepassing te verklaren op alle betaaldienstver-
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leners en betaalrekeningen waarop consumenten geld kunnen storten, waarvan geld kan worden opgenomen of waarvan betalingstransacties kunnen worden verricht, inclusief
geldoverboekingen van en naar derden. De bepalingen van
hoofdstuk IV van de richtlijn zijn van toepassing verklaard
op betaalrekeningen waarmee consumenten ten minste betalingstransacties kunnen uitvoeren, inclusief van en naar
derden. Van de lidstaatopties in artikel 7, tweede lid, van de
richtlijn is gebruik gemaakt in de zin dat de centrale Bank
van Litouwen bevoegd is om eisen te stellen aan de inhoud
van de verstrekte informatie, inclusief additionele vergelijkingsdeterminanten, op de vergelijkingswebsite. Van de lidstaatoptie van artikel 17, zesde lid, van de richtlijn is gebruik
gemaakt in de zin dat verplicht wordt dat de diensten die zijn
verbonden aan een basisbetaalrekening worden aangeboden tegen een redelijke prijs. Voor financieel kwetsbare
groepen, dat wil zeggen mensen die financiële ondersteuning van de overheid ontvangen, is in Litouwen geregeld dat
deze basisbetaaldiensten met 50% korting worden aangeboden. De bevoegde autoriteit bepaalt het minimumaantal
transacties per maand waarvoor een redelijke prijs geldt.
Voor het aantal transacties daarboven geldt het standaardtarief. Ten aanzien van geldopnames stelt de bevoegde autoriteit het bedrag vast dat per maand opgenomen kan worden tegen een redelijke vergoeding. Boven dat bedrag mogen banken meer in rekening brengen.
Verder heeft Litouwen aangegeven ook gebruik te willen
maken van de lidstaatopties uit de artikelen 4, tweede lid, 5,
derde lid, 10, tweede en vierde lid, onderdeel b, 14, eerste
lid, 16, tweede en vijfde lid, 17, achtste lid en 19, derde lid,
van de richtlijn.
Overzicht lidstaatopties
Lidstaatoptie

Wel/geen gebruik gemaakt

Artikel 1, vierde lid (toepassing op betalingsdienstaanbieders die geen
kredietinstelling zijn)

Nee, hier is geen noodzaak
voor, aangezien er in Nederland voldoende kredietinstellingen zijn die verplicht
zijn een basisbetaalrekening aan te bieden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor, aangezien de verplichtingen uit de richtlijn in
Nederland van toepassing
zijn op een voldoende aantal betalingsdienstaanbieders.
Nee, hier is geen noodzaak
voor, aangezien de verplichtingen uit de richtlijn in
Nederland van toepassing
zijn op een voldoende aantal betaalrekeningen.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.

Artikel 1, vijfde lid (toepassing op andere entiteiten)

Artikel 1, zesde lid (toepassing op andere betaalrekeningen)

Artikel 4, tweede lid (informatiedocument verstrekken samen met informatie)
Arti kel 5, derde lid (ver-

Nee, hier is geen noodzaak
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Lidstaatoptie

Wel/geen gebruik gemaakt

goedingenstaat verstrekken samen met andere informatie)
Artikel 7, tweede lid (verdere vergelijkingsdeterminanten)

voor gevonden.

Artikel 10, eerste lid (alternatieve maatregelen)

Artikel 10, tweede lid (toestemming op schrift)
Artikel 10, vierde lid, onderdeel b (in kennis stellen
reden niet-aanvaarding van
betalingstransactie)
Artikel 14, eerste lid (beschikbaar stellen andere informatie)
Artikel 16, tweede lid (werkelijk belang)
Artikel 16, vijfde lid (optionele weigeringsgrond –
consument heeft reeds een
betaalrekening)
Artikel 16, zesde lid (optionele weigeringsgrond –
specifieke bijkomende gevallen)
Artikel 17, tweede lid (uitbreiding diensten basisbetaalrekening)
Art ikel 17, zesde lid (minimum aantal verrichtingen)
Artikel 17, achtste lid (geoorloofde debetstand)
Artikel 18, vierde lid (gunstiger tarieven)
Artikel 19, derde lid (specifieke bijkomende gevallen
beëindiging raancontract)
Artikel 25 (specifieke mechanismen)

Nee, maar het voorgestelde
artikel 4:71j, tweede lid, Wft
biedt wel de mogelijkheid
om bij ministeriële regeling
nadere regels te stellen.
Ja, banken in Nederland
bieden momenteel al een
overstapdienst aan. Deze
dient verder te worden geoptimaliseerd, zodat wordt
voldaan aan de eisen van
de richtlijn.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Ja, in artikel 4:71g, tweede
lid, onderdeel a, Wft (zie
§4, onderdeel e, MvT).
Ja, in artikel 4:71g, tweede
lid, onderdeel b, en derde
lid, Wft (zie §4, onderdeel
g, MvT).
Ja, in artikel 4:71g, tweede
lid, onderdelen c, d en e,
Wft (zie §4, onderdelen d
en g, MvT).
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
Ja, in artikel 4:71i, eerste
lid, onderdeel d, Wft
Nee, hier is geen noodzaak
voor gevonden.
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Herstelwet financiële markten 2017 kamerstuk 34.634, nr. 3
1. Inleiding
Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en
omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten.
Ten behoeve van een juiste implementatie is het van belang
om zo spoedig als mogelijk te voorzien in herstel van geconstateerde gebreken en omissies. Daarom is er voor gekozen deze wijzigingen in een afzonderlijk wets–voorstel op
te nemen. Belangrijke overwegingen in dit verband zijn dat
bij implementatiewetgeving een verkorte voorbereidingsprocedure geldt, de inwerkingtreding van de wetswijzigingen
niet gebonden is aan de reguliere vaste verandermomenten
van 1 januari of 1 juli, noch onderhevig is aan uitstel ingevolge de Wet raadgevend referendum vanwege de uitzondering voor de implementatie van verdragen of besluiten
van volkenrechtelijke organisaties in artikel 5, onderdeel e,
van die wet.
Vanwege het technisch herstelkarakter van het wets–
voorstel, beperkt het zich tot hetgeen noodzakelijk is voor
een goede en correcte implementatie. Dit betekent dat het
alsnog toepassen van lidstaatopties geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel.
Het belang van een spoedig herstel van gebreken en omissies bij implementatie wordt benadrukt door de Europese
Commissie, die ter zake van de implementatie van 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 kre–
dietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) (hierna:
richtlijn kapitaalvereisten) eerder een ingebrekestelling uit–
gebracht.632
Het wetsvoorstel bevat in dit verband enkele voorgestelde
aanpassingen, waarvan de noodzaak is vastgesteld in overleg met de Commissie. De Commissie heeft naar aanleiding
van de aankondiging van dit wetsvoorstel laten weten de inbreukprocedure vooralsnog aan te houden, in afwachting
van realisering van de toegezegde aanpas–singen. Ook met
betrekking tot de implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het
herstel en de afwikkeling van krediet–instellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn
82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees
Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173) (hierna: richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen) is een informatieverzoek van de Europese Commissie beantwoord. Dit heeft niet geleid tot een voornemen
van de Commissie tot nadere procedurele stappen. De inbreukprocedure die is geopend nadat de implementatie van
die richtlijn niet tijdig door Nederland was geïmplementeerd,
632

Brief van de minister van Financiën van 29 april 2016, Kamerstuk 21.501-07, nr. 1358.

© R.E. Batten januari 2020

zal echter naar verwachting open blijven staan totdat ook de
laatste noodzakelijke aanpassingen zijn voltooid. Deze aanpassing zijn opgenomen in dit wets–voorstel.
Een aantal andere wijzigingen houdt verband met de implementatie van richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PbEU L 173) (hierna: richtlijn depositogarantiestelsels), die heeft geleid tot een herziening van de wijze
van financiering van het depositogarantie–stelsel en de instelling van het Depositogarantiefonds. Naast enkele redactionele wijzigingen i.v.m. genoemde implementatie, dienen
de nieuwe taken en verantwoor–delijkheden van het Depositogarantiefonds in het kader van het depositogarantiestelsel op een aantal plaatsen beter tot uitdrukking te worden
gebracht in de wet. Verder wordt verduidelijkt hoe het Depositogarantiefonds een bijdrage kan leveren aan de afwikkeling van banken. Tot slot is bij de implementatie van de
richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen nagelaten het Depo–sitogarantiefonds uit
hoofde van de wet een vorderingsrecht toe te kennen, indien het fonds bijdraagt aan de financiering van een afwikkelingsmaatregel. Hierin wordt alsnog voor–zien.
Naast de voornoemde richtlijnen voorziet dit wetsvoorstel in
aanpassingen in verband met de implementatie van de volgende richtlijnen:
- Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen
85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn
2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad
en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de
Raad (PbEU L 145) (hierna: MiFID I);
- Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang
tot en uitoefening van het verzekerings- en het herver–
zekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU 2009, L 335)
(hierna: richtlijn solvabiliteit II);
- 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) (hierna: richtlijn icbe’s);
- Richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/71/EU en 2009/138/EG, alsmede de Verorde–
ningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU)
nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (hierna:
Omnibus II richtlijn);
- Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 3 maart 1997 inzake
de beleggerscompensatiestelsels (PbEG 1997, L 84)
(hierna: richtlijn beleggerscompensatiestelsel);
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Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik
(PbEU 2014, L 173) (hierna: richtlijn marktmisbruik);
Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssyste–men,
(PbEU 1998, L 166) (hierna: Finaliteitsrichtlijn;
Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn
98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van
19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de
afwikkelingen van betalingen en effectentransacties in
betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn
2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereen–
komsten wat gekoppelde systemen en kredietvorder–
ingen betreft, (PbEU 2009, L 146) (hierna: herziening
van de Finaliteitsrichtlijn);
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004
betreffende de transparantievereisten die gelden voor
informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten
tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU
L 390) (hierna: richtlijn transparantie);
Richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsoli–deerde
jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158).

Vanwege het technisch en herstelkarakter van dit wetsvoorstel is afgezien van een publieke consultatie. Wel zijn relevante onderdelen van dit wetsvoorstel afgestemd met de
Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Voorts wordt, aangezien dit wetsvoorstel mede voorziet in
enkele wijzigingen van de Faillissementswet en Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, deze toelichting na overleg met de
Minister van Veiligheid en Justitie gegeven.
Kamerstuk 34.634, nr 6
De leden van de fracties van de VVD, CDA en D66 hebben
enkele vragen gesteld over de aanleiding van het wetsvoorstel. Zo hebben de leden van de VVD-fractie de indruk dat
hier sprake is van een behoorlijke hoeveelheid fouten en zij
vragen hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ook
de leden van de CDA-fractie vragen naar de oorzaak van de
wijzigingen en informeren of ook in de toekomst een dergelijke grote hoeveelheid wijzigingen op reeds afgeronde implementaties nodig zal zijn. De leden van de D66-fractie
vragen in dit verband naar het proces en de wijze waarop
de noodzaak tot de diverse wijzigingen naar voren is gekomen.
Na het begin van de financiële crisis is in de Europese Unie
in relatief korte tijd een aanzienlijk aantal initiatieven tot
stand gekomen voor nieuwe Europese regelgeving op het
terrein van de financiële markten.
Het ging hierbij in de meeste gevallen om ingrijpende wijzigingen van bestaande regelgeving of geheel nieuwe regel-
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geving, zoals de richtlijn herstel en afwikkeling banken en
beleggingsondernemingen. 633 Voor de implementatie van
deze nieuwe Europese regelgeving in onder meer in de Wet
op het financieel toezicht (Wft), zijn vaak omvangrijke en
complexe wetgevingstrajecten noodzakelijk geweest die onder grote tijdsdruk moesten worden gerealiseerd.
Vanwege de kwaliteit van wetgeving en het streven naar zo
correct, consistent, volledig en duidelijk mogelijke regelgeving, is het van belang om ook na de realisatie van dergelijke omvangrijke wetgevingsoperaties aandacht te houden
voor de eventuele noodzaak tot nadere technische wijzigingen ter verduidelijking of verbetering. Dergelijke technische
wijzigingen kunnen de indruk wekken dat er bij de implementatie iets over het hoofd is gezien of dat er bij het opstellen van de wetswijzigingen iets is misgegaan, maar er is
lang niet altijd sprake van evidente misslagen.
De Europese regelgeving die moet worden geïmple–
menteerd is vaak complex van aard en moet onder tijdsdruk
tot stand komen. Als gevolg daarvan kunnen richtlijnen onduidelijkheden, inconsistenties of omissies bevatten die
problemen opleveren bij de implementatie. Uiteraard wordt
er bij de implementatie van een richtlijn naar gestreefd om
deze problemen zoveel mogelijk te adres–seren. Het relatief
korte tijdsbestek waarin implementatie–regelgeving tot
stand moet worden gebracht, heeft echter tot gevolg dat er
in sommige gevallen sprake is van voortschrijdend inzicht –
op nationaal maar ook op Europees niveau – dat aanleiding
geeft tot nadere (technische) verbetering (reparatie) van onderdelen van de implementatie. In andere gevallen kan er
sprake zijn van een verschil van inzicht met de Europese
Commissie over de wijze van implementatie van een richtlijnbepaling, of over de noodzaak van omzetting in nationaal
recht als zodanig. In de laatste categorie vallen met name
verplichtingen in richtlijnen die zich richten tot de lidstaten of
de nationale bevoegde autoriteiten van lidstaten.
Naast de implementatiecontext als zojuist geschetst, vergroot een veelheid aan parallelle of snel op elkaar volgende
wijzigingen van dezelfde regelgeving reeds in zichzelf al de
kans op technische gebreken en omissies, doordat verschillende wetswijzigingen met elkaar kunnen interfereren. Dit is
een verschijnsel dat «samenloop» wordt genoemd.
Specifiek voor de Wft is dat dit zich vanwege de cross–
sectorale opzet van de wet relatief vaker kan voordoen,
aangezien de regeling van een onderwerp voor verschillende sectoren en ter implementatie van verschil–lende richtlijnen vaak op één plek in de wet is geregeld. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de verkenning naar een herziening
van de Wft. De noodzaak van technische verbeteringen (reparaties) na grote wetgevingsoperaties of bij wijze van technisch onderhoud is overigens een gebruikelijk verschijnsel.
Met betrekking tot de regelgeving voor de financiële mark633

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees
Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).
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ten werd dit soort wetswijzigingen tot nu toe echter opgenomen in de jaarlijkse wijzigingswet financiële markten, of
soms in andere reeds aanhangige wetsvoorstellen ter wijziging van de Wft. Uit het voorgaande volgt dat de noodzaak
aan technische verbeteringen niet altijd is te vermijden en
dat de behoefte eraan zich dus ook in de toekomst zou kunnen bestaan, zeker in verband met omvangrijke implementatietrajecten, om de redenen die hiervoor zijn aangegeven.
De hoeveelheid aan noodzakelijke technische verbeteringen
in de toekomst zal uiteraard mede afhangen van de frequentie en omvang van nieuwe implementatietrajecten op
het terrein van de financiële markten.
De wijze waarop de noodzaak tot wijziging naar voren kan
komen, is uiteenlopend van aard. Zoals hiervoor opgemerkt,
kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht op nationaal
niveau of in Europees verband over de juiste uitleg en toepassing van een bepaling uit een richtlijn. Niet zelden komt
de noodzaak tot een technische verbetering op bij de feitelijke toepassing van de wet, en wordt dan vaak aange–
dragen door een van beide toezichthouders. Redactionele
misslagen, zoals onjuiste verwijzingen of wijzigings–
opdrachten, worden vaak opgemerkt op het departement, bij
de toezichthouder, bij de Sdu bij het verwerken van een wijzigingswet in de wetgevingsbestanden op wetten.nl, of door
andere gebruikers van de wetgeving. Ten slotte kan de
noodzaak tot wijziging uitkomst zijn van overleg met de Europese Commissie over de wijze van implementatie.
Implementatie richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)
De leden van de VVD-fractie vragen naar de aanleiding voor
de Europese Commissie om een inbreukprocedure in te
stellen inzake de implementatie van de richtlijn kapitaal–
vereisten.634 De leden van de PvdA-fractie vragen naar hetgeen aan de orde is gekomen in het overleg met de Commissie over de implementatie van deze richtlijn.
De Commissie heeft de procedure inzake de richtlijn kapitaalvereisten reeds op 27 januari 2014 ambtshalve geopend, uitsluitend vanwege het feit dat Nederland geen volledige afronding van de implementatie van de richtlijn had
genotificeerd binnen de gestelde implementatietermijn, welke afliep op 31 december 2013. Het is thans vast beleid van
de Commissie om vervolgens een dergelijke procedure pas
weer te sluiten nadat de gehele implementatie op volledigheid is gecontroleerd. Dat is de achtergrond van het ambtelijk informatieverzoek van de Europese Commissie eind
2015, waarin diverse vragen zijn gesteld over de wijze van
implementatie door Nederland. Hierbij ging het inhoudelijk
ook om eerdere implementaties van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD I t/m CRD III), aangezien de tekst van de gehele richtlijn bij gelegenheid van CRD IV in zijn geheel opnieuw is vastgesteld (een zogenoemde «herschikking»).635

634

635

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 krediet–
instellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176).
Zie ook mijn brief van 29 april 2016, Kamerstukken II 2015/16,
21 501-07, nr. 1358.
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Eerst bij het uitbrengen van het met redenen omkleed advies, ontvangen op 29 april 2016, heeft de Commissie concrete richtlijnbepalingen genoemd die naar haar oordeel ten
onrechte niet of onvolledig waren omgezet in nationaal
recht. De achtergronden van deze opsomming waren in de
brief van de Commissie echter nog niet nader toegelicht en
zijn voor het eerst aan de orde gekomen in een ambtelijk
overleg met vertegenwoordigers van de Commissie.
In dat overleg is geconcludeerd dat een groot deel van de
door de Commissie genoemde richtlijnbepalingen uitvoe–
ringsvoorschriften bevatten voor de bevoegde nationale autoriteiten (toezichthouders). Deze bepalingen behoeven,
voor zover zij betrekking hebben op de uitoefening van al
bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, naar nationaal recht in beginsel geen (nadere) omzetting in nationale
voorschriften en zijn voor de toezichthouders reeds verbindend uit hoofde van de richtlijn. Omwille van redenen van
kenbaarheid worden verwijzingen naar dit type bepalingen
in richtlijnen op het terrein van de financiële markten sinds
2013 opgenomen in de Regeling taak–uitoefening en
grensoverschrijdende samenwerking finan–ciële toezichthouders Wft. Gebleken is dat de onderdelen van die regeling die betrekking hebben op de richtlijn kapitaalvereisten
nog aanvulling behoefden. Met een nadere wijzigingsregeling is op 31 mei 2016 in die aanvulling voorzien. 636
Met betrekking tot de overige richtlijnbepalingen is met de
Commissie overeengekomen dat de richtlijnartikelen 61,
tweede lid, 34, tweede lid, en 115 alsnog nader zouden
worden geïmplementeerd. Zie hiervoor respectievelijk de
voorgestelde wijzigingen van de artikelen 1:93, eerste lid,
3:110 en het voorgestelde nieuwe artikel 3:279 van de Wft
in de respectievelijke onderdelen I, S, en EE van artikel I
van het wetsvoorstel. Voorts is vastgesteld dat artikel 102
van de richtlijn op afdoende wijze is geïmplementeerd in artikel 3:111a van de Wet op het financieel toezicht, maar dat
niettemin een technische aanpassing van dat wetsartikel
zou worden overwogen, mede om het eerste lid van het artikel meer in lijn te brengen met de SSM-verordening.637 Zie
hiervoor onderdeel T van artikel I van het wetsvoorstel.
Implementatie richtlijn herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen (BRRD)
Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie naar de reden
voor de niet-tijdige implementatie van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. De
leden van de VVD-fractie informeren naar de inhoud van het
636
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Regeling van de Minister van Financiën van 31 mei 2016,
2016–000005648, directie Financiële Markten, tot nadere wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrij–
dende samenwerking financiële toezichthouders Wft in ver–
band met 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 krediet–
instellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) (Strt. 2016,
nr. 28935).
Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken
worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287/63–89).
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informatieverzoek van de Europese Commissie met betrekking tot de implementatie van deze richtlijn.
De richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleg–
gingsondernemingen (BRRD) voorzag in een geheel nieuw
regime voor vroegtijdige interventie en de afwikkeling van
banken. Bovendien werd voor de deelnemende landen die
deelnamen aan de bankenunie de verordening gemeen–
schappelijk afwikkelingsmechanisme (SRM-verordening) 638
vastgesteld, met een juridisch tamelijk complexe verhouding
tot de richtlijn. Voor de implementatie van de richtlijn en de
verordening is voor het onderwerp van afwikkeling een geheel nieuw deel in de Wft ingevoegd en zijn nog tientallen
andere wijzigingen in die wet doorgevoerd. Verder behoef–
den nog diverse andere wetten wijziging, zoals de Bankwet
1998, het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet. Voor
een zodanig complexe en omvangrijke wetgevingsoperatie
bleek de implementatietermijn van zeven en een halve
maand die in de richtlijn was voorzien, helaas niet toerei–
kend. Overigens bleek dat Nederland in dit opzicht niet alleen was. Van alle lidstaten van de Unie zijn uiteindelijk alleen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland erin geslaagd om
de richtlijn binnen de gestelde termijn te implementeren.
Het informatieverzoek van de Commissie met betrekking tot
de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleg–
gingsondernemingen had een algemene strekking en bevatte een tabel met alle elementen van de richtlijn die de
Commissie bij een eerste onderzoek niet één op één kon terugvinden in de Nederlandse implementatiewetgeving. Op
de meeste vragen in het informatieverzoek kon een voor de
Commissie bevredigend antwoord worden gegeven, met
uitzondering van de gezamenlijke constatering dat artikel
117 van de richtlijn, dat voorziet in (technische) aanpas–
singen van de richtlijn sanering en liquidatie kredietinstel–
lingen, 639 niet volledig bleek te zijn geïmplementeerd. De
onderdelen C, H, I en J van artikel II van het wetsvoorstel
voorzien in de hiertoe nog benodigde wijzigingen van de
Faillissementswet.
Aard en opzet wetsvoorstel
Diverse leden hebben vragen die samenhangen met de
aard en opzet van het wetsvoorstel. Zo vragen de leden van
de CDA-fractie naar de wenselijkheid van een herstelwet die
zich uitstrekt over zoveel implementatiewetten en vragen zij
of de regering de opvatting deelt dat de besluitvorming rond
wijzigingen van de Wft op deze manier eerder meer dan
minder onduidelijkheid geeft.
Het voorliggende wetsvoorstel is een technische verzamel–
wet (ook wel herstelwet, veegwet of reparatiewet genoemd),
aangezien diverse technische verbeteringen op het terrein
638
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Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmecha–
nisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225).
Richtlijn nr. 2001/24/EG van 4 april 2001 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de
sanering en liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L 125).
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van de regelgeving van de financiële markten in één wetsvoorstel zijn samengenomen. Het voorliggende wets–
voorstel bevat een verzameling van wetstechnische verbeteringen die allen verband houden met voorafgaande implementatietrajecten. Het gebruik van een verzamelwet zoals thans voorligt, past in het bestaande wetgevings–beleid.
In de kabinetsnotitie inzake verzamelwetgeving 640 is aangeven dat een verzamelwet de gelegenheid biedt om op een
efficiënte wijze uitvoering te geven aan, onder andere, internationale verplichtingen. Dergelijke wetswijzigingen kunnen
met een verzamelwet adequaat, snel en zorgvuldig worden
gerealiseerd, aldus de notitie.
Om de benodigde technische verbeteringen met betrekking
tot de implementaties van Europese richtlijnen op een snelle
en efficiënte manier te kunnen bewerkstelligen en het eventueel risico op vertraging bij opneming in de jaarlijkse wijzigingswet financiële markten te vermijden, is gekozen voor
een verzamelwet die uitsluitend ziet op implementatie.
Bovendien is er sprake van een «technische» verzamelwet.
Uit het advies van de Raad van State 641 met betrekking tot
de eerder genoemde kabinetsnotitie blijkt dat er ook bij de
Raad tegen dergelijke verzamelwetten geen bezwaren bestaan. In dit verband merk ik op dat het voorliggend wetsvoorstel voor de Afdeling advisering van de Raad geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen in haar advies.
De voordelen van een verzamelwet wegen in dit specifieke
geval op tegen eventuele onoverzichtelijkheid als gevolg
van het combineren van verschillende onderwerpen, temeer
omdat de voorgestelde aanpassingen geen beleidsinhoudelijke wijziging inhouden ten opzichte van de reeds afgeronde
implementaties.
De leden van de D66-fractie vragen naar de beleidsmatige
wijzigingen als gevolg van dit wetsvoorstel en de gevolgen
voor partijen. Verder vragen deze leden naar de inhoud van
de afstemming van wijzigingen met DNB en AFM en waarom ervoor is gekozen om geen andere partijen te consulteren. De leden van de VVD-fractie vragen in dit verband of
de lagere regelgeving als gevolg van dit wetsvoorstel wel
geconsulteerd zal worden met de sector.
Zoals hiervoor aangegeven houden de voorgestelde technische verbeteringen geen beleidsmatige wijzigingen in ten
opzichte van de reeds afgeronde implementaties. Gezien
het technische karakter van het wetsvoorstel, leek het niet
zinvol om het wetsvoorstel op internet te consulteren. Tevens speelden de urgentie van de aanpassingen en het belang van bespoediging van het wetgevingsproces daarbij
een rol. Deze keuze past binnen het kabinetsbeleid inzake
internetconsultatie.
Uitgangspunt daarbij is «dat voorstellen die significante verandering brengen in de rechten en plichten van burgers,
bedrijven en instellingen of die grote gevolgen hebben voor
de uitvoeringspraktijk via internet worden geconsulteerd,
behoudens goede gronden om daarvan af te zien.
Bij laatstbedoelde gronden kan o.a. worden gedacht aan
spoedwetgeving [...] of situaties waarin consultatie niet in
640
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Bijlage bij de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie van 20 juli 2011, Kamerstukken I 2010/11, nr. 32 500
VI, M.
Advies van 3 december 2010, no. W03.10.0467/II, Stcrt. 2011,
nr. 16279.
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betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel bijvoorbeeld bij één op één implementatie van EUregelgeving.» 642 In dit geval is aan deze criteria voldaan
aangezien er geen sprake is van significante inhoudelijke
gevolgen, maar wel van zowel spoedeisendheid als van één
op één implementatie van Europese richtlijnen. Met de AFM
en DNB is de technische vormgeving van verschillende wijzigingen, voor zover niet van ondergeschikte redactionele
aard, uiteraard ambtelijk afgestemd.
Voor zover de voorgestelde wijzigingen op wetsniveau nadere uitvoering behoeven in lagere regelgeving, zal dit, tezamen met andere noodzakelijke technische verbete–ringen
in het kader van implementatie, publiek worden geconsulteerd wanneer die significante verandering brengen in de
rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen of
die grote gevolgen hebben voor de uitvoeringspraktijk.
Herziening van de Wft
De leden van de CDA-fractie vragen naar de laatste stand
van zaken rond de herziening van de Wft.
Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn
in een consultatiedocument de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van
de Wft op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf
verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven verschillende modellen voor een algehele herziening van het wettelijk stelsel. Op 1 maart jl. is deze consultatie afge–rond.643 In
de consultatie is uitgebreid gereageerd door de financiële
sector, de rechtswetenschap en rechtspraktijk.
Momenteel worden de ruim veertig consultatiereacties bestudeerd. Op basis daarvan zal ik mij beraden over de gewenste oplossingsrichting(en) en zullen de keuzes in dat
verband worden neergelegd in een ontwerp voor een contourennota. Ook dit ontwerp zal openbaar worden geconsulteerd. Indien wordt geconcludeerd dat met het oog op noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid een herziening van de regelgeving voor de financiële markten opportuun is, ben ik voornemens om de
Afdeling advisering van de Raad van State een verzoek om
voorlichting te geven over eventuele juridische vragen bij
een dergelijke herziening.
Na verwerking van de consultatiereacties op het ontwerp
van de contourennota en de voorlichting van de Afdeling
advisering van de Raad van State, zal ik de contourennota
aan beide Kamers zenden. Hierin zullen, afhankelijk van de
gemaakte keuzes, uitgangspunten van een aangepaste inrichting en vormgeving van de financiële regelgeving worden geformuleerd en zal het traject tot herziening in hoofdlijnen worden beschreven.

De leden van de CDA-fractie willen weten op welke manier
wordt omgegaan met het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om gebruik van het burgerservicenummer (BSN) door banken in het kader van het depositogarantiestelsel, wettelijk te regelen.
Ik sta welwillend tegenover het verzoek van de NVB voor
het gebruik van het BSN voor zover dat gebruik noodzakelijk is voor de goede werking en uitvoering van het depositogarantiestelsel. Het verzoek dat de NVB in haar brief uit juni
2016 doet, komt neer op een verzoek om uitbreiding van de
Wft met een (aanvullende) grondslag om het BSN te gebruiken bij de verwerking van persoonsge–gevens. Zoals de
NVB terecht in haar brief stelt, houdt verwerking van persoonsgegevens (zoals het BSN) een inbreuk in op het recht
van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dit
recht worden personen onder meer beschermd door artikel
8, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM) en artikel 10 van de Grondwet. Slechts indien aan
de daarin gestelde vereisten is voldaan, is een inbreuk gerechtvaardigd. Tegen deze achtergrond onderzoek ik momenteel de noodzaak en mogelijkheden voor aanpassing
van de huidige wettelijke regeling van het gebruik van het
BSN in het kader van het depositogarantiestelsel. Hierover
wordt tevens overleg gevoerd met DNB en zal in overleg
worden getreden met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
2. Administratieve lasten, nalevingskosten en toezichtlasten
De in dit wetsvoorstel opgenomen (technische) aanpas–
singen ter herstel van gebreken en omissies die zijn opge–
treden bij eerdere implementaties leveren ten opzichte van
de oorspronkelijke implementatiewetten geen additionele
administratieve lasten, toezichtlasten of regeldruk op.

Gebruik BSN in het kader van het depositogarantiestelsel
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Zie de brief van de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en
voor Wonen en Rijksdienst van 12 september 2013 (Verzamelbrief Regeldruk), Kamerstukken II 2012/13, 29 362, nr.
224, p. 6 alsook artikel 9a van het Draaiboek voor de regelgeving.
https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwft
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Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten kamerstuk
34.639, nr. 3
ALGEMEEN
§1. Inleiding
Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting bij de definitie van ‘verordening essentiële-informatiedocumenten’ in art.
1:1 (red).
§ 2. Essentiële-informatiedocument
Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting bij de definitie van ‘verordening essentiële-informatiedocumenten’ in art.
1:1 (red).
§ 3. Toepassingsgebied
Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting bij de definitie van ‘verordening essentiële-informatiedocumenten’ in art.
1:1 (red).
§ 4. Wijziging Nederlandse regelgeving
Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting bij de definitie van ‘verordening essentiële-informatiedocumenten’ in art.
1:1 (red).
§ 5. Gevolgen voor het bedrijfsleven
Aan dit wetsvoorstel zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven verbonden. Wel kan
een deel van de bestaande regelgeving vervallen. Het gaat
daarbij om onderdelen van het Bgfo, dat daarop zal worden
aangepast. Zo zal de verplichting voor de aanbieder van
een complex product tot het opstellen van een financiële bijsluiter komen te vervallen. Veel complexe producten vallen
onder het toepassingsgebied van de verordening waardoor
de aanbieder van deze producten een essentiëleinformatiedocument moet opstellen.

opgesteld die vergelijkbaar is met het essentiëleinformatiedocument.
Kamerstuk 34.639 nr. 3
§ 6. Marktconsultaties
Op 16 augustus 2016 is dit wetsvoorstel formeel ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De looptijd van deze consultatie betrof vier weken (van 16 augustus 2016 tot
en met 13 september 2016).
Er is na het sluiten van de consultatieperiode, op 21 september 2016, een reactie ontvangen van de Nederlandse
Orde van Advocaten (NOvA). Naar aanleiding van deze
consultatiereactie is artikel 1:77c en de memorie van toelichting aangepast. In de aanhef van artikel 1:77c is de verwijzing naar bepaalde entiteiten (verzekeraar of herverzekeraar) verwijderd omdat in artikel 17 van de verordening ook
niet wordt verwezen naar bepaalde entiteiten. Hierdoor sluit
het artikel beter aan op de verordening en wordt de werking
van het artikel niet onbedoeld ingeperkt. Het voorstel van
NOvA om in artikel 1:77c te benadrukken dat de toezichthouder bij het toepassen van deze bevoegdheid de overige
beperkingen en voorschriften van artikel 17 van de verordening in acht moet nemen, is niet overgenomen. De toezichthouder dient volgens artikel 1:77c al ‘overeenkomstig het
bepaalde ingevolgde artikel 17’ te handelen. Dit is in de
memorie van toelichting benadrukt.

Kamerstuk 34.639 nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen wat de administratieve
lasten en nalevingskosten zijn voor het bedrijfsleven van de
verordening.
De Europese Commissie heeft bij het doen van het voorstel
voor de verordening een impact assessment 644 opgesteld
van de verordening. Hierin is geraamd dat de eenmalige
kosten ongeveer € 171 miljoen en de jaarlijkse kosten ongeveer € 14 miljoen zullen bedragen. Ten behoeve van deze raming, is er onder andere gekeken naar de kosten die
samenhingen met de implementatie van de regels voor icbe’s (UCITS IV) en dan specifiek ten aanzien van de essentiële beleggersinformatie. De uiteindelijke hoogte van de
kosten per financiële onderneming hangt sterk samen met
het aantal en type producten dat de onderneming ontwikkelt, verkoopt of advies over geeft. In Nederland zullen de
kosten naar verwachting lager uitvallen dan de inschatting
van de Europese Commissie, omdat in Nederland voor
complexe producten al een financiële bijsluiter moet worden
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0188&from=EN.
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Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 kamerstuk
34.583, nr. 3
ALGEMEEN
§1. Inleiding
Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de richtlijn 2014/65/EU
van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (herschikking)645 (hierna: MiFID II) en verordening nr. 600/2014
van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012646 (hierna: de verordening). MiFID II en de verordening vervangen de richtlijn
markten voor financiële instrumenten (hierna: MiFID I) uit
2004. 647 MiFID I reguleert beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten van beleggingsondernemingen en stelt regels voor het exploiteren van handelsplatformen waarop financiële instrumenten worden verhandeld. MiFID I heeft
meer concurrentie (met name tussen handelsplatformen),
Europese integratie en innovatie gebracht naast betere bescherming van beleggers. De transparantievereisten zijn
echter onder andere achtergebleven bij de snelle ontwikkelingen van het landschap van handelsplatformen en handelstechnieken. Door fragmentatie van de handel is de informatie over koersvorming en liquiditeit van een financieel
instrument versnipperd over de diverse handelsplatformen.
MiFID II dient meer transparante Europese financiële markten te bewerkstelligen.
Aanvullend dient MiFID II ook enkele G20-afspraken648 in te
lossen, door minder zichtbare en beperkt gereguleerde delen van de markt transparanter te maken en het toezicht
daarop te versterken. De regels richten zich op alle afgeleide instrumenten (derivaten) die buiten handelsplatformen
om (over-the-counter; otc) worden verhandeld en specifiek
op grondstoffenderivaten.649
Als gevolg van MiFID II zijn de generieke uitzonderingen
(vrijstellingen) op het toepassingsbereik van MiFID I beperkt. Zo is de handel in financiële instrumenten met toepassing van een techniek van hoogfrequente algoritmische
645
646
647

648

649

PbEU 2014, L 173.
PbEU 2014, L 173.
Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende
markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de
richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van het Europees parlement en de Raad en
houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad
(PbEU 2004, L 145).
De G20 top in Pittsburgh van 24–25 september 2009, zie voor
de
verklaring:
http://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-PittsburghLeaders-Declaration.pdf .
Artikel 2, aanhef en onderdeel 6, van de gedelegeerde verordening markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen definieert het begrip «grondstof» als:
fungible goederen die kunnen worden geleverd, met inbegrip
van metalen, metaalertsen, metaallegeringen en landbouwproducten, alsook energie, zoals elektriciteit.
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handel (high-frequency algorithmic trading technique:
HFT) 650 of door middel van directe elektronische toegang
(direct electronic access: DEA) onder de reikwijdte van MiFID II gebracht en vervalt de generieke uitzondering voor
handelaren in grondstoffenderivaten: zij zijn in beginsel alleen nog uitgezonderd wanneer zij handelen in het verlengde van hun niet-financiële hoofdactiviteit (lees: de fysieke
handel) en geen HFT toepassen. Ook de handel in (broeikasgas)emissierechten is onder de reikwijdte van MiFID II
gebracht (van emissierechten afgeleide instrumenten vielen
al onder het bereik van MiFID I).
De gedragsregels voor beleggingsondernemingen zijn aangescherpt of uitgebreid naar andere financiële instrumenten.
Zo zijn de regels omtrent provisies en de uitvoering van orders aangescherpt en is de passendheidstoets bij execution
only dienstverlening uitgebreid. Er zijn daarnaast nieuwe organisatorische eisen voor beleggingsondernemingen en
handelsplatformen geïntroduceerd. Tevens introduceert MiFID II een vergunningplicht voor het verlenen van datarapporteringsdiensten. De bevoegdheden van nationale toezichthoudende instanties en de European Securities Market
Authority (ESMA) zijn uitgebreid. Zo dienen toezichthoudende instanties de omvang van door marktpartijen aangehouden posities in grondstoffenderivaten te monitoren en
terzake positielimieten vast te stellen. Daarnaast bevat MiFID II een geharmoniseerd regime voor toelating van beleggingsondernemingen uit staten die geen lidstaat zijn.
MiFID II is gewijzigd door de richtlijn 2016/1034/EU van het
Europees parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna: wijzigingsrichtlijn). 651 De wijzigingsrichtlijn wijzigt de datum waarop de lidstaten MiFID II
moeten hebben omgezet in nationaal recht en de datum
waarop de lidstaten de bij of krachtens MiFID II vastgestelde
voorschriften moeten toepassen. Voorts is de reikwijdte uitgebreid van de generieke uitzondering op MiFID II voor personen die uitsluitend voor eigen rekening handelen in andere financiële instrumenten dan grondstoffenderivaten, emissierechten of van emissierechten afgeleide instrumenten en
die geen andere beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten («own account exemption»).
De verordening bevat regels met betrekking tot handelstransparantie voor cliënten en transactierapportage aan toezichthouders. De transparantie- en rapportageregels gelden
zowel voor aandelen en als voor andere financiële instrumenten zoals derivaten en obligaties. Ook worden via de
verordening belemmeringen voor toegang tot clearingfaciliteiten opgeheven en de verplichte handel in derivaten op
georganiseerde platformen geregeld. Voorts bevat de verordening voorschriften op grond waarvan toezichthouders
650

651

Techniek van hoogfrequente algoritmische handel is een subcategorie van algoritmische handel die zich kenmerkt door infrastructuur die bedoeld is om netwerk- en andere soorten latenties te minimaliseren, het initiëren, genereren, geleiden of
uitvoeren van orders door het systeem zonder menselijk ingrijpen en een groot aantal berichten binnen een handelsdag.
PbEU 2016, L 175.
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bepaalde financiële instrumenten of financiële diensten onder voorwaarden kunnen verbieden.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de fracties van de PVV, SP en VVD constateren dat de wijzigingsrichtlijn de datum wijzigt waarop de lidstaten MiFID II moeten hebben omgezet in nationaal recht.
De reden voor het uitstel was om toezichthouders en marktpartijen meer tijd te geven voor de voorbereiding. Deze leden vragen derhalve of marktpartijen nu voldoende tijd hebben voor de voorbereiding. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee,
waar zitten dan de knelpunten en hoe wordt daarmee omgegaan?
De leden van de VVD-fractie stellen terecht vast dat als gevolg van de Richtlijn (EU) 2016/1034 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten het tijdstip vanaf welke de voorschriften van MiFID II
(en MiFIR) moeten worden toegepast is gewijzigd van 3 januari 2017 in 3 januari 2018.652 Het zal voor de toezichthouders en marktpartijen echter nog een hele uitdaging zijn
om op laatstgenoemde datum gereed te zijn met hun voorbereiding op MiFID II (en MiFIR). Die uitdaging betreft niet
zozeer de voorbereiding op de richtlijn (MiFID II) en de verordening (MiFIR), deze zijn reeds medio 2014 gepubliceerd,
maar is met name gelegen in de voorbereiding op de ingevolge die richtlijn en verordening vastgestelde lagere weten regelgeving, de zogenoemde delegated acts, implementing technical standards (ITS) en regulatory technical standards (RTS). Deze delegated acts, ITS en RTS zijn voor
een deel pas eind 2016 of onlangs definitief geworden of
moeten nog worden vastgesteld en gepubliceerd.
Wat zijn de lidstaatopties in de richtlijn, zo vragen de leden
van de VVD-fractie, en van welke lidstaatopties worden er
wel en niet gebruikt gemaakt en waarom? De leden van de
fractie van D66 stellen vergelijkbare vragen.
In artikel 24, vijfde lid, van MiFID II is bepaald dat lidstaten
kunnen toestaan dat beleggingsondernemingen informatie
over haar dienstverlening en financiële instrumenten in gestandaardiseerde vorm verstrekken aan cliënten.
In het huidige artikel 4:20, zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is bepaald dat de beleggingsonderneming de informatie over een financieel instrument in gestandaardiseerde vorm mag verstrekken. Dit artikel wordt
gehandhaafd door gebruik te maken van de lidstaatoptie in
artikel 24, vijfde lid, van MiFID II.
Op grond van artikel 24, twaalfde lid, eerste alinea, van MiFID II kunnen lidstaten aanvullende eisen opleggen ten opzichte van de regels zoals opgenomen in artikel 24 van MiFID II. Gelet op overweging 76 van de preambule van MiFID
II kan artikel 24, twaalfde lid, in ieder geval dienen als
grondslag voor lidstaten om strengere provisieregels voor te
schrijven. Voor de introductie van het provisieverbod in de
Wft in 2014 is gebruik gemaakt van een vergelijkbare lidstaatoptie die was opgenomen in artikel 4 van richtlijn
2006/73/EG. 653 Artikel 24, twaalfde lid, vijfde alinea, van

MiFID II schrijft voor dat lidstaten aanvullende eisen mogen
handhaven die aan de Europese Commissie zijn medegedeeld voor 2 juli 2014 overeenkomstig artikel 4 van richtlijn
2006/73/EG. Nederland heeft bij brief van 28 november
2013 de Europese Commissie geïnformeerd over het provisieverbod voor niet- professionele beleggers zodat het provisieverbod kan worden gehandhaafd.
Op grond van artikel 29, tweede lid, van MiFID II kunnen lidstaten toestaan dat verbonden agenten financiële instrumenten of gelden die toebehoren aan cliënten onder zich
mogen houden. Deze optie was reeds in MiFID opgenomen.
Vanwege de risico’s die hiermee zijn gemoeid, is er bij de
implementatie voor gekozen geen gebruik te maken van deze lidstaatoptie.654 Er is geen reden om hier nu vanaf te wijken.
Artikel 29, zesde lid, van MiFID II geeft lidstaten de keuze
om ten aanzien van verbonden agenten strengere of additionele eisen te stellen ten opzichte van MiFID II. Ook MiFID I
kende deze optie, waar bij de implementatie van MiFID I
gebruik van is gemaakt. 655 Ten aanzien van verbonden
agenten zijn enkele bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard die reeds van toepassing waren op de
met de verbonden agent vergelijkbare (onder)bemiddelaars
in verzekeringen en (onder)gevolmachtigde agenten.
In artikel 39, eerste lid, van MiFID II is de mogelijkheid opgenomen om aan beleggingsondernemingen uit een derde
land die voornemens zijn om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen aan niet-professionele beleggers en personen die alleen op verzoek als professionele belegger worden behandeld de eis op te leggen dat in Nederland een bijkantoor wordt opgericht. Van deze lidstaatoptie wordt gebruik gemaakt. De keuzes die Nederland heeft gemaakt met
betrekking tot enkele andere lidstaatopties (waarvan geen
gebruik wordt gemaakt) worden toegelicht in de transponeringstabel die is opgenomen in de memorie van toelichting.656
De leden van de VVD-fractie vragen voorts in hoeverre de
voorliggende wet- en regelgeving proportioneel is, mede in
relatie tot het MKB? Voorts vragen zij in hoeverre de voorliggende wet- en regelgeving zorgt voor de situatie ‘too
small to comply’. Daarnaast vragen genoemde leden wat de
gevolgen van deze wet- en regelgeving zijn voor kleinere
bedrijven?
In algemene zin wordt opgemerkt dat kleinere ondernemingen binnen een categorie ondernemingen relatief meer inspanningen dienen te leveren en kosten moeten maken om
aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. MiFID II
houdt hier rekening mee. In overweging 5 van de preambule
van MiFID II is opgenomen dat bij de toepassing van de regels omtrent corporate governance rekening dient te worden

654
652
653

PbEU 2016, L 175.
Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus tot
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655
656

uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden
voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEG
2006, 241).
Kamerstuk 31.086, nr. 3, p. 130.
Kamerstuk 31.086, nr. 3, p.169.
Kamerstuk 34.583, nr. 3, p. 30 e.v.
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gehouden met de aard, de schaal en de complexiteit van de
beleggingsonderneming. Dit is ook het uitgangspunt voor de
artikelen over de bedrijfsvoering zoals opgenomen in de
Wft. De gedragsregels zoals het verstrekken van informatie
over financiële instrumenten of de dienstverlening zijn normen die niet kunnen worden afgestemd op de grootte van
de onderneming.
Gelet op het bovenstaande is er geen aanleiding om te verwachten dat kleine beleggingsondernemingen niet aan de
regels van MiFID II zouden kunnen voldoen.
Handelingen II, 2016-2017, nr. 101, nr 26, 12 sept. 2017
Minister Dijsselbloem: Wat de proportionaliteit betreft: zoals
gezegd is de financiële sector zeer innovatief. Er komen
voortdurend nieuwe producten en nieuwe technologie. De
sector is zeer technologie-gestuurd. Volgens mij vroeg mevrouw De Vries eigenlijk of de wetgeving niet achter de feiten aanloopt, omdat de ontwikkeling zo snel gaat. In zekere
zin is dat natuurlijk waar. Ik ben daar overigens ontspannen
over: ik vind eigenlijk dat de wetgever altijd achter de feiten
aan moet lopen. Zeker bij snelle technologische ontwikkelingen moet de wetgever niet denken dat hij de technologie
van tevoren helemaal kan doorgronden, nog voordat — in
dit geval — de markt zijn werk doet en voordat de technologie is geïntroduceerd, en dat hij ook al kan reguleren in de
zin van: dit mag wel, dit mag niet, deze toepassing is toegestaan en deze niet. Ik denk dat dat niet goed zou zijn. Die
kennismoet er bij de ministeries zijn, die moet er in Brussel
zijnen bij de toezichthouders. Het kunnen blijven begrijpen
water gebeurt … Ja, het is een hele opgave om dan steeds
de vraag te stellen of onze wetgeving nog wel adequaat is.
Het is dus onvermijdelijk dat er een vertragingsfactor in zit.
Dat is misschien ook niet verkeerd, maar die vertraging
moet in ieder geval niet te lang duren.
Dit is overigens een thema dat op veel beleidsterreinen een
rol speelt. Op 6 juli vorig jaar hebben de collega’s Kamp van
EZ en Blok van V en J — ik weet overigens niet of Stef Blok
toen al was begonnen, maar het was in ieder geval ook de
collega van V en J — een brief in bredere zin aan de Kamer
gestuurd over de vraag hoe je wetgevingsprocessen structureel toekomstbestendig maakt en rekening houdt met
nieuwe technologie zonder die te smoren of die meteen
vanuit de overheid dicht te regelen. Dat punt heeft dus ook
in bredere zin aandacht. MiFID II bevat ook allerlei reviewbepalingen, zodat we ook de vinger aan de pols kunnenhouden en het in de toekomst kunnen aanpassen.
Mevrouw De Vries vraagt wat er straks nog onder het nationale regime wordt geregeld en wat niet, hoe de minister
omgaat met de proportionaliteit, of daarover overleg plaatsvindt, of de Kamer daarover wordt geïnformeerd et cetera.
Op grond van MiFID II dienen bepaalde artikelen van overeenkomstige toepassing te worden verklaard op personen
die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het verlenen
van beleggingsdiensten, bijvoorbeeld organisatorische eisen
en gedragsregels.
Het uitgangspunt bij het opstellen van regelgeving, bijvoorbeeld op het terrein van organisatorische eisen, is inderdaad de proportionaliteit. We houden dan dus rekening met
de aard, de schaal en de complexiteit van de onderneming.
Naast het uitvoeren van de geschiktheidstoets — het gaat
dit keer niet over de geschiktheidstoets van de bestuurders
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van financiële ondernemingen, maar over de geschiktheidstoets van de belegger — dient de financiële dienstverlener
die een niet-professionele klant adviseert, een geschiktheidsverklaring te verstrekken. Daarin moet opgenomen zijn
op welke wijze het advies aan de doelstelling en de andere
kenmerken voldoet. Denk aan het risicoprofiel van de klant.
Dat is natuurlijk een inspanning, maar ik denk dat dat een
zinvolle en terechte inspanning is.
Er moet informatie worden verstrekt over de totale kosten
van de financiële instrumenten en de geboden dienstverlening en over de geboden dienstverlening zelf. Als de financiële dienstverlener ook distributeur is van de instrumenten,
moet hij van tevoren de doelgroep bepalen: voor wie is dit
nu geschikt? En hij moet ervoor zorgen dat zijn strategie
aansluit bij de doelgroep. Mij lijkt dat gewoon professioneel
handelen als financieel dienstverlener.
Het nationaal regime is geregeld in de vrijstellingsregeling
van de Wft. De noodzakelijke wijzigingen zullen in november worden geconsulteerd. Dan kunnen het bedrijfsleven en
andere belanghebbenden reageren op het regime dat we
voorstellen. We zullen natuurlijk ook met marktpartijen in
overleg treden. Daarna zullen we de Kamer informeren. Ik
stel mij zo voor dat dit tegen het eind van dit jaar zal gebeuren.
Op het punt van de proportionaliteit heeft mevrouw De Vries
gevraagd naar het EBA-advies van eind 2015. Dat ging over
de prudentiële eisen voor beleggingsondernemingen. Die
eisen zouden ook proportioneler gemaakt kunnen worden.
Er was een advies gevraagd door de Europese Commissie.
Mijn informatie is dat dit advies eind september wordt verwacht. Mevrouw De Vries citeerde al wat daarin zou staan,
maar misschien hebben we het dan niet over hetzelfde. Hier
staat dus dat het advies eind september wordt verwacht.
Dan zal de Europese Commissie met voorstellen komen
over het aanpassen van de prudentiële eis voor beleggingsondernemingen. Mogelijk gebeurt dat ook voor het einde
van het jaar.
Op zichzelf steun ik de lijn voor meer proportionele eisen
voor beleggingsondernemingen. Wij zullen ons daar ook
voor inzetten. Voor mij geldt wel, een beetje in lijn met de
vragen die mevrouw Leijten stelde aan mevrouw De Vries,
dat proportionaliteit niet altijd maar het verlagen van de
normen betekent. Soms moet je voor grotere of risicovollere
ondernemingen de normen juist aanscherpen, terwijl je de
lastendruk en de eisen voor kleinere ondernemingen of
mkb-ondernemingen misschien juist zou kunnen verlagen.
Proportionaliteit moet twee kanten op werken, anders zijn
we gewoon weer aan het dereguleren om het dereguleren.
Dit komt dus ook later dit jaar. […]
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.
Kamerstuk 34.583, nr. 6
In de wet- en regelgeving zit een groot aantal open normen,
zoals eerlijk, billijk, professioneel, zo stellen de leden van de
VVD-fractie vast. Hoe wordt met de invulling van de open
normen omgegaan en hoe wordt voorkomen dat hier weer
grote verschillen ontstaan tussen de EU-landen, zo vragen
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deze leden.
De leden van de VVD-fractie stellen terecht vast dat MiFID II
een groot aantal open normen bevat. Deze open normen
worden voor een belangrijk deel nader ingevuld door MiFIR,
de gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële
instrumenten 2014 en door verschillende uitvoeringsverordeningen. De ruimte voor lidstaten om nadere regels of andere regels te stellen is hierdoor beperkt. Bovendien gaat
MiFID II uit van maximumharmonisatie dat voorkomt dat de
ene lidstaat haar nationale wetgeving voorschriften opneemt
die afwijken van de in de andere lidstaten geldende voorschriften. Alleen indien in MiFID II een lidstaatoptie is opgenomen kunnen lidstaten afwijkende voorschriften vaststellen.
De leden van de VVD-fractie vragen voorts of de voorliggende wet- en regelgeving bevordert dat er meer en makkelijker nieuwe toetreders tot de markt komen en dat er meer
concurrentie komt. In hoeverre beperkt het gekozen nationaal regime de concurrentie en nieuwe toetreders, zo vragen deze leden.
Niet geheel duidelijk is op welk “gekozen” nationaal regime
de leden van de VVD-fractie doelen. Er is wat betreft MiFID
II sprake van maximumharmonisatie. Met andere woorden:
de lidstaten mogen niet afwijken van deze richtlijn, tenzij
MiFID II dat uitdrukkelijk toestaat. De situaties waarin MiFID
II toestaat dat van die richtlijn mag worden afgeweken, zijn
de zogenoemde lidstaatopties. Het aantal lidstaatopties in
MiFID II is zeer beperkt. In antwoord op vragen van leden
van de fracties van de VVD en D66 is hiervoor reeds toegelicht van welke lidstaatopties gebruik zal worden gemaakt.
Het kabinet is van oordeel dat zij op verantwoorde wijze gebruik maakt van de lidstaatopties en dat dit gebruik de concurrentiepositie van Nederland niet op negatieve wijze beïnvloedt en dat daardoor geen (onredelijke) beperkingen worden opgelegd aan marktoetreders.
De leden van de VVD-fractie vragen wat MiFID II en MiFIR
betekenen voor de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van de rest van de wereld.
De markten voor financiële instrumenten, met inbegrip van
die voor grondstoffenderivaten, zijn globale markten. Aanpassing van de op dit terrein in de EU/EER geldende weten regelgeving zal impact (kunnen) hebben op de markten
voor financiële instrumenten in staten die geen lidstaat van
de EU/EER zijn (derde landen). Verschillende maatregelen
die in het kader van MiFID II en MiFIR worden getroffen,
geven uitvoering aan afspraken van de zogenaamde Groep
van 20 (G20). Deze in september 2009 in Pittsburgh gemaakte afspraken hebben tot doel om de minder gereguleerde en minder transparante delen van het financiële systeem aan te pakken.657 Daarbij kan in het bijzonder worden
gedacht aan de afspraak dat alle gestandaardiseerde overthe-counter derivaten (“where appropriate”) op gereguleerde
en transparante handelsplatformen moeten worden verhandeld. Voorts is in Pittsburgh afgesproken om de regulering,
functionering en transparantie van de financiële markten en
657

www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-PittsburghLeaders-Declaration.pdf.
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grondstoffenmarkten te verbeteren teneinde de (excessieve)
volatiliteit van de prijzen van agrarische grondstoffen en die
van fossiele brandstoffen aan te pakken. Als gevolg van deze in G20-verband gemaakte afspraken en de uitvoering die
daaraan wordt gegeven, zal het relevante wettelijk kader
van enige belangrijke buiten de EU/EER gelegen jurisdicties
een grote mate van gelijkenis vertonen met het wettelijk kader van MiFID II en MiFIR. De Verenigde Staten (VS) heeft
bijvoorbeeld bij de uitwerking van de hiervoor bedoelde
G20-afspraken in de Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (Dodd-Frank) keuzes gemaakt die
vergelijkbaar zijn met die in MiFID II en MiFIR.
Dat de in de EU/EER respectievelijk de VS getroffen maatregelen ter uitvoering van de hiervoor bedoelde G20afspraken van elkaar kunnen afwijken, hangt samen met de
verschillende marktstructuren in beide jurisdicties en de afwijkende wetgevings- en toezichtkaders. Op bepaalde deelterreinen, zoals de regulering van (alternatieve) elektronische handelsplatformen, zijn de maatregelen die in de VS
zijn (of worden) geïntroduceerd omvangrijker dan in de
EU/EER, omdat dergelijke regulering voorafgaand aan
Dodd-Frank vrijwel ontbrak in de VS, terwijl in de EU/EER
door middel van MiFID II en MiFIR een inhaalslag wordt
gemaakt ten aanzien van de regeling van de handel in
grondstoffenderivaten.
Voorts wordt opgemerkt dat verschillende in MiFID II en MiFIR opgenomen voorschriften in lijn zijn met door de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
vastgestelde Objectives and Principles of Securities Regulation.658 Gedoeld wordt onder meer op voorschriften die belangenconflicten moeten voorkomen en transparantieverplichtingen. Daardoor is met betrekking tot de over deze onderwerpen in MiFID II en MiFIR opgenomen voorschriften
ook sprake van convergentie met enige jurisdicties die niet
tot de G20 behoren.
Voorts vragen de leden van de VVD-fractie hoe de vereisten
rond open access (non-discriminatoire clearingtoegang voor
financiële instrumenten) zijn verwerkt in het wetsvoorstel.
De bepalingen rond open access zijn niet in MiFID II opgenomen, maar maken deel uit van MiFIR. Deze bepalingen
werken derhalve rechtstreeks en zijn daarom niet verwerkt
in het wetsvoorstel ter implementatie van MiFID II. Kort samengevat is een CCP op grond van titel VI van MiFIR gehouden alle financiële instrumenten tegen nondiscriminatoire en transparante voorwaarden voor clearing
te accepteren, ongeacht op welk handelsplatform de transactie is uitgevoerd. Aan de andere kant dient een CTP op
verzoek en tegen non-discriminatoire en transparante voorwaarden toegang te kunnen krijgen tot transactiestromen
van handelsplatformen van de financiële instrumenten die
de CTP wil clearen.
De leden van de SP-fractie vragen wat er precies in MiFID II
is veranderd sinds het Algemeen Overleg van 28 november
2013.
De periode na het Algemeen Overleg van 28 november
2013 en voorafgaand aan de (politieke) triloog van begin
658
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2014 is door de lidstaten voornamelijk gebruikt om overeenstemming te bereiken over de volgende drie onderwerpen:
de toegang tot CTPs (open access), de voorschriften met
betrekking tot positielimieten voor grondstoffenderivaten en
het derde landenbeleid. In MiFIR zijn (geharmoniseerde)
voorschriften opgenomen met betrekking tot de non- discriminatoire toegang tot (onder meer) CTPs. Deze voorschriften hebben - kort samengevat - tot doel om de concurrentie
bij de clearing (afwikkeling) van derivatentransacties te bevorderen. Om een soepele overgang naar dit open access
regime mogelijk te maken, hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over het toepasselijke overgangsrecht. 659
Verder is overeenstemming bereikt over de rol van ESMA
en de nationale toezichthouders bij de vaststelling van positielimieten voor grondstoffenderivaten. Op basis van dat
compromis ligt de bevoegdheid om positielimieten vast te
stellen bij de betrokken nationale toezichthouder(s) en dient
ESMA de technische voorschriften te ontwerpen waaraan
de positielimieten moeten voldoen. Om eventuele risico’s
van een race-to-the- bottom bij de toepassing van positielimieten te mitigeren is overeengekomen dat wanneer hetzelfde grondstoffenderivaten op handelsplatformen in verschillende jurisdicties worden verhandeld alle betrokken nationale toezichthouders overeenstemming dienen te bereiken over de toe te passen positielimiet. Voorts is een compromis bereikt over de wijze waarop over-the- counter contracten, dat wil zeggen (grondstoffen)derivatencontracten
die op bilaterale of multilaterale wijze buiten gereguleerde
en transparante handelsplatformen worden verhandeld,
worden meegenomen bij de berekening van de omvang van
een nettopositie die een persoon op enig moment kan aanhouden in grondstoffenderivaten. Op basis van dat compromis worden – kort samengevat – over-the-counter contracten die economisch gelijkwaardig zijn aan grondstoffenderivaten die worden verhandeld op een handelsplatform in
aanmerking genomen bij de berekening van de hiervoor bedoelde nettopositie. Met betrekking tot het derde landenbeleid dat de toegang tot de interne markt regelt van beleggingsondernemingen met vestiging in een staat die geen
lidstaat is, hebben de lidstaten in de hiervoor bedoelde periode overeenstemming bereikt over de introductie van een
lidstaatoptie. Op basis van die lidstaatoptie kan een lidstaat
dergelijke ondernemingen verplichten in die lidstaat een
vestiging te hebben, indien zij (in die lidstaat) beleggingsdiensten verlenen aan niet-professionele beleggers (retailbeleggers) of personen die op hun verzoek worden aangemerkt als professionele beleggers (opt-up professionele beleggers).660 Na het hiervoor genoemde Algemeen Overleg
is voorts een groot aantal wijzigingen van redactionele aard
en wetstechnische aard in MiFID II en MiFIR doorgevoerd
die hier verder niet worden toegelicht. Daarnaast zijn enige
definities toegevoegd aan artikel 4 van MiFID II en artikel 2
van MiFIR en zijn er enige definities gewijzigd teneinde
meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud en betekenis van de betreffende in MiFID II gehanteerde begrippen.
Voorts vragen de leden van de SP-fractie naar de resultaten
659
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Zie artikel 54, tweede lid, van MiFIR.
Zie artikel 39, eerste lid, van MiFID II.

© R.E. Batten januari 2020

van de triloog.
De leden van de SP-fractie doelen op de resultaten van de
triloog waarover begin 2014 een akkoord is bereikt. Vanwege het groot aantal verschillende onderwerpen dat door MiFID II en MiFIR wordt geregeld, gaat dit antwoord met name
in op de onderwerpen die tijdens de triloog uitgebreid aan
bod zijn gekomen.
Tijdens de triloog is overeenstemming bereikt over de tekst
van artikel 24 van MiFID II waarin enige bepalingen zijn opgenomen die de belangen van beleggers moeten beschermen. Dat artikel biedt Nederland voldoende ruimte om haar
reeds vóór 1 januari 2014 ingevoerde (nationale) Nederlandse provisieverbod te handhaven.661 (Zie ook de bovenstaande antwoorden op de vragen met betrekking tot het
reeds in Nederland geldende provisieverbod). De in MiFIR
opgenomen verplichtingen inzake transparantie voor en na
de handel (pre and post trade transparency) die tot doel
hebben om de prijsvorming (met betrekking tot financiële instrumenten) op ordelijke en efficiënte wijze te laten plaatsvinden, zijn uitgebreid en aangescherpt. Die aanscherping
ziet ook op de voorwaarden waaronder marktpartijen gebruik kunnen maken van de reeds onder MiFID I geïntroduceerd uitzonderingen (waivers) op de transparantieverplichtingen.
Voorts is in de triloog overeenstemming bereikt over een
aantal market structure-onderwerpen. Daarbij moet in de
eerste plaats worden gedacht aan de in MiFIR uitgewerkte
verplichting dat de handel in aandelen en in bepaalde derivaten(contracten) op gereguleerde (en transparante) handelsplatformen moet plaatsvinden (trading obligation). Daarnaast is tijdens de triloog het toepassingsbereik
van het nieuwe type handelsplatform, de OTF, beperkt tot
non-equities (zoals derivaten). Er is in de triloog eveneens
overeenstemming bereikt over het regime inzake positielimieten voor grondstoffenderivaten en de rol van ESMA en
die van de nationale toezichthouders bij de vaststelling en
de berekening van positielimieten.662 Tevens is een akkoord bereikt over de voorschriften die gelden voor marktpartijen die zich bezig houden met algoritmische handel,
waaronder zij die een techniek van hoogfrequente algoritmische handel (high frequency algorithmic trading technique)
toepassen. Die voorschriften zien niet alleen op de marktpartijen die op dergelijke wijze handelen, maar ook op de
handelsplatformen waarop zij handelen alsmede op marktpartijen die de orderuitvoering faciliteren. De hiervoor bedoelde voorschriften verplicht hen om te beschikken over risicomanagement- en interne beheerssystemen teneinde de
ordelijke handel te bevorderen en marktmisbruik te voorkomen en tegen te gaan.
Ook is een compromis bereikt over de definitie van financieel instrument en meer in het bijzonder over de vraag of
grondstoffenderivaten(contracten) die door middel van materiële levering moeten worden afgewikkeld, welke van groot
belang zijn voor ondernemingen in de reële economie, als
financieel instrument in de zin van MiFID II kwalificeren. Die
kwalificatie zou onder meer tot gevolg dat de in MiFID II (en
MiFIR) opgenomen voorschriften inzake positielimieten en
661
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Zie in het bijzonder Titel IV van MiFID II.
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positiebeheerscontroles voor grondstoffenderivaten op deze
grondstoffenderivaten(contracten) van toepassing zijn. Het
bereikte compromis behelst een uitzondering (op de definitie
van financieel instrument) voor C.6- energiederivatencontracten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel 16, van
MiFID II.
Een ander belangrijk onderwerp waarover overeenstemming is bereikt in de triloog betrof de regels met betrekking
tot de toegang tot de EU van ondernemingen uit landen die
geen lidstaat van de EU/EER zijn, de zogenoemde derde
landen. Het bereikt akkoord met betrekking tot het derde
landen regime van MiFID II bepaalt dat het geharmoniseerde regime inzake de toelating van dergelijke ondernemingen
tot de interne markt uitsluitend ziet op grensoverschrijdende
dienstverlening aan in de EU/EER gevestigde professionele
beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. MiFID
II en MiFIR bevatten derhalve geen geharmoniseerd regime
voor grensoverschrijdende dienstverlening vanuit een derde
land aan niet- professionele beleggers in de EU/EER.
De leden van de SP-fractie vragen welke invloed de Brexit
heeft op de implementatie van MiFID II in het Verenigd Koninkrijk (VK). Voorts vragen zij of voor het VK aangepaste
regels gaan gelden met betrekking tot het reguleren van beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten en of er in het VK
minder strenge regels op het gebied van toezicht en transparantie kunnen gaan gelden. Daarnaast vragen de leden
van de SP-fractie of het VK haar eigen regels gaat stellen
aan het exploiteren van handelsplatformen.
Zolang het VK lid is van de Europese Unie dient het MiFID II
in zijn nationaal recht te implementeren en de daaruit en uit
MiFIR voortvloeiende regels (vanaf 3 januari 2018) toe te
passen. Om toegang te verkrijgen tot de Europese interne
markt zullen ook na het uittreden van het VK uit de Europese Unie de in dat land geldende voorschriften met betrekking tot beleggingsondernemingen, marktexploitanten en
dataraporteringsdienstverleners ten minste equivalent moeten zijn aan de terzake in de EU/EER geldende voorschriften. Hetzelfde geldt ten aanzien van de voorschriften met
betrekking tot het toezicht op de hiervoor genoemde ondernemingen en de verplichtingen inzake transparantie voor en
na de handel. Het is thans niet bekend of het VK voornemens is om op enig moment na de Brexit van MiFID II (of
MiFIR) afwijkende voorschriften vast te stellen en toe te
passen.
De leden van de SP-fractie vragen of het VK haar eigen regels gaat stellen aan het exploiteren van handelsplatformen
waarop financiële instrumenten worden
Om toegang te verkrijgen tot de Europese interne markt zullen de na de Brexit in het VK geldende voorschriften met betrekking tot handelsplatformen voor financiële instrumenten
en hun exploitanten ten minste equivalent moeten zijn aan
de terzake in de EU/EER geldende voorschriften. Met betrekking tot het exploiteren en beheren van handelsplatformen die in het VK zijn gelegen, is verder van belang dat artikel 23, eerste lid, van MiFIR een handelsverplichting (trading obligation) voor aandelen introduceert. Op grond van
die handelsverplichting dient een beleggingsonderneming
transacties in aandelen die tot de handel op een geregle-
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menteerde markt zijn toegelaten of die op een handelsplatform worden verhandeld, in beginsel op (i) een gereglementeerde markt, een MTF of een beleggingsonderneming met
systematische interne afhandeling, dan wel op (ii) een overeenkomstig artikel 25, vierde lid, onderdeel a, van MiFID II
als gelijkwaardig aangemerkt handelsplatform in een derde
land te verrichten.663 Die handelsverplichting zal tot gevolg
hebben dat een beleggingsonderneming alleen op een in
een derde land gelegen handelsplatform in (de hiervoor bedoelde categorieën van) aandelen mag handelen, indien de
met betrekking tot dat handelsplatform geldende regels inzake toezicht, handhaving en transparantie vergelijkbaar
(equivalent) zijn aan de terzake binnen de EU/EER geldende voorschriften. Indien het in een derde land gelegen handelsplatform niet door de Europese Commissie equivalent is
verklaard, zal een beleggingsonderneming niet (meer) in de
hiervoor bedoelde aandelen op dat handelsplatform mogen
handelen. Na de Brexit zal een in het VK geëxploiteerd of
beheerd handelsplatformen waarop wordt gehandeld in
aandelen kwalificeren als een in een derde land gelegen
handelsplatform in de zin van artikel 23, eerste lid, van MiFIR. Verwacht kan worden dat een dergelijk handelsplatform alles in het werk zal stellen om door de Europese
Commissie equivalent verklaard te worden.
§2. Hoofdpunten van het wetsvoorstel
§2.1. Governance
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:9.0a (red.).]
§2.2. Gedragsregels
a. informatieverplichtingen
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:90a over provisie
(red.).]
b. execution only dienstverlening
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:23 en 4:24 (red.)]
c. verlenen van een beleggingsdienst in combinatie met een
andere dienst of product
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:23 en 4:24 (red.)]
d. verzekeringen met een beleggingscomponent
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:88 (red.)]
e. best execution
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:90b (red.)]
§2.3. Handelsplatformen
[verplaatst naar de toelichting op paragraaf 4.3.7.2 (red.)]
§2.4. Algoritmische handel
[verplaatst naar de toelichting op paragraaf 4.3.7.5 (red.)]
§2.5. Directe elektronische toegang
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De woorden “in beginsel” zien op aandelentransacties die de
in artikel 23, eerste lid, onderdelen a of b, van MiFIR bedoelde
kenmerken bezitten. Dergelijke transacties vallen buiten het
toepassingsbereik van onderhavige handelsverplichting.
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[verplaatst naar de toelichting op art. 4:91o (red.)]
§2.6. Derdelandenbeleid beleggingsondernemingen
[verplaatst naar de toelichting op art. 2:98 (red.)]
§3. Gestructureerde deposito’s
[verplaatst naar de toelichting op art. 4:2e (red.)]
§4. Toepasselijkheid richtlijn op beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s
[verplaatst naar de toelichting op art. 1:19 (red.)]
§5. Handhaving
Aangezien binnen de Europese Unie nationale rechtsstelsels met betrekking tot onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten sterk verschillen, heeft MiFID II tot doel deze bevoegdheden te versterken en te harmoniseren. Zo bevat MiFID II, in tegenstelling tot MiFID I, gedetailleerde minimumregels voor administratieve maatregelen en sancties.
Het harmoniseren van handhavingsbevoegdheden is al langere tijd een trend in Europese richtlijnen en verordeningen
op het gebied van de financiële markten. Zo bevat de richtlijn kapitaalvereisten664 gedetailleerde artikelen over de bevoegdheden waarover de toezichthouder zou moeten beschikken, zoals de bevoegdheid om stemrechten te schorsen 665 en om een verbod op te leggen om bepaalde beleidsbepalende functies uit te oefenen.666 Verder worden in
dezelfde richtlijn ook maximumbedragen voor boetes voorgeschreven, die de toezichthouder moet kunnen opleggen
bij overtreding van voorschriften uit de richtlijn. 667 Vergelijkbare artikelen komen terug in andere Europese richtlijnen
en verordeningen.668
664
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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 de Richtlijnen 2006/48/EG
en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176).
Artikel 67, tweede lid, onderdeel c, van de richtlijn kapitaalvereisten, geïmplementeerd in artikel 1:86 van de Wft.
Artikel 67, tweede lid, onderdeel d, van de richtlijn kapitaalvereisten, geïmplementeerd in artikel 1:87 van de Wft.
Artikel 66, tweede lid, onderdelen c, d en e, van de richtlijn kapitaalvereisten.
Zoals bijvoorbeeld de artikelen 110 en 111 van Richtlijn nr.
2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad van 15
mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG
van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr.
1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement
en de Raad (BRRD, PbEU 2014, L 173), artikelen 61 en 63
van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering
van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende
centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr.
236/2012 (CSDR, PbEU 2014, L 257) en artikelen 24 en 28b
van Richtlijn 2013/50/EU van het Europees parlement en de
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De vereiste bevoegdheden zijn in de Wft opgenomen door
specifieke artikelen, uitzonderingen of aanvullingen in het
leven te roepen voor de overtredingen van voorschriften uit
de desbetreffende Europese wet- en regelgeving. Vanwege
de grote hoeveelheid Europese voorschriften, vormt deze
werkwijze echter inmiddels een bedreiging voor de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de Wft en de consistentie
van het handhavingsinstrumentarium van de AFM en DNB.
Om die reden wordt voorgesteld om het handhavingsinstrumentarium in de Wft ter implementatie van Europese
wet- en regelgeving (wijzigingsrichtlijn icbe’s,669 MiFID II en
de verordening marktmisbruik670) waar mogelijk te stroomlijnen. Deze Europese wet- en regelgeving leidt tot een aantal
nieuwe bevoegdheden voor de toezichthouders.
Allereerst wordt de bevoegdheid van AFM en DNB uitgebreid om aan overtreders of personen die feitelijk leiding geven aan een overtreding van de Wft een verbod op te leggen om bepaalde functies uit te oefenen.
Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 1:87. Hoewel dit artikel was opgenomen in de consultatieversie van dit wetsvoorstel, is vanwege de eerdere uiterste implementatiedatum van de wijzigingsrichtlijn icbe’s voorgesteld het nieuwe
artikel 1:87 opgenomen in de Implementatiewet wijziging
richtlijn icbe’s.671
Verder krijgt de AFM de bevoegdheid om een beleggingsonderneming de bevoegdheid te ontzeggen om lid of deelnemer te zijn van een handelsplatform indien sprake is van
een overtreding van de Wft of bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen bindende EU-rechtshandelingen (artikel 1:76a). Voorts wordt de mogelijkheid voor de AFM om
degene die een handelsplatform exploiteert of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling te
verplichten om de handel in een financieel instrument op te
schorten of te onderbreken gestroomlijnd (zie de artikelen
1:77d en 1:77e).
Ten slotte noopt recente Europese regelgeving, waaronder
MiFID II, de wijzigingsrichtlijn icbe’s en de verordening
marktmisbruik, tot wijziging van artikel 1:81 dat de hoogte
van de boetes bepaalt die de AFM en DNB kunnen opleggen bij overtredingen van de Wft. De huidige maxima van

669

670

671

Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn
2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie
over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op
een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn
2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer
effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel
worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie
tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een
aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L
293).
Richtlijn 2014/91/EU van het Europees parlement en de Raad
van 23 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft
(PbEU 2014, L 257).
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees parlement
en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik
(PbEU 2014, L 173/1).
Stb. 2016, 91.
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artikel 1:81 sluiten niet meer aan bij de hoogte van de boetes uit de verschillende Europese richtlijnen en verordeningen. In plaats van het toevoegen van specifieke artikelen
voor specifieke Europese wetgevingshandelingen, zoals tot
op heden in dergelijke gevallen is gebeurd, wordt voorgesteld om artikel 1:81 in zijn geheel te herzien. Het nominale
boetemaximum voor de derde categorie wordt daarom verhoogd van € 4 miljoen tot € 5 miljoen. Voor kapitaalkrachtige
ondernemingen geldt verder dat de maximumboete voor
overtredingen in de derde categorie 10 procent van de netto-omzet bedraagt. De wijzing van de boeteregeling maakt
echter geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Vanwege
een eerdere uiterste implementatiedatum is de wijziging van
artikel 1:81 opgenomen in de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (Stb. 2016, 297). Voor een
nadere toelichting wat betreft de wijziging van de systematiek van de bestuurlijke boete, wordt dan ook verwezen naar
de toelichting bij voornoemde wet.672
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de CDA-fractie vragen of de AFM en DNB hun
zorgen hebben geuit over de combinatie van Europese en
Nederlandse wetgeving in het handhavingsinstrumentarium.
Er zijn geen signalen van de toezichthouders ontvangen
over de genoemde combinatie.
De leden van de CDA-fractie vragen verder of de regering
voornemens is andere maatregelen te nemen op het gebied
van handhaving naast de maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen.
Naast de maatregelen in dit wetsvoorstel en de maatregelen
waar hiervoor naar werd verwezen uit de Wet implementatie
verordening en richtlijn marktmisbruik en de Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s zijn thans geen voornemens
voor verdere herziening van het handhavingsinstrumentarium van de Wft.
De leden van de fractie van D66 vragen of MiFID II minimumboetes voorschrijft en wat de opvatting van de regering
hierover is.
MiFID II schrijft voor hoe hoog de maximale boete minimaal
moet bedragen. MiFID II stelt derhalve, evenals veel andere
Europese richtlijnen en verordeningen, een ondergrens aan
het bedrag dat een toezichthouder maximaal zou moeten
kunnen opleggen. Voor MiFID II is dat €5 miljoen. Dat betekent niet dat dit bedrag in alle gevallen daadwerkelijk moet
worden opgelegd. MiFID II schrijft namelijk geen minimale
boete voor in de zin dat een bepaalde overtreding altijd beboet moet worden met een bepaald bedrag. Een minimale
boete zou niet goed passen in het systeem van de Wft
waarbij de toezichthouder bij een overtreding altijd kijkt naar
de specifieke omstandigheden van het geval en zaken als
ernst en duur van de overtreding, verwijtbaarheid en draagkracht meegewogen worden. Ook op grond van Europese
richtlijnen en verordeningen dienen bij de beoordeling van
een overtreding de specifieke omstandigheden van het geval meegewogen te worden.
672

Kamerstuk 34.455, nr. 3.
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Kamerstuk 34.583, nr. 3
§6. Gevolgen voor het bedrijfsleven
§6.1. Inleiding
Hieronder worden de administratieve lasten en de nalevingskosten voor het bedrijfsleven weergegeven als gevolg
van de implementatie van MiFID II in dit wetsvoorstel en de
daarop gebaseerde lagere regelgeving.
Voor de berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven
is aangesloten bij de handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Aan dit
wetsvoorstel zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten verbonden voor burgers, alleen voor het bedrijfsleven. Bij deze implementatie is ook rekening gehouden met
het integraal afwegingskader en de bedrijfseffectentoets.
§6.2. Betrokken ondernemingen
Dit voorstel van wet is onder meer van toepassing op beleggingsondernemingen, datarapporteringsdienstverleners
en marktexploitanten. In deze paragraaf worden deze ondernemingen gekwantificeerd en onderverdeeld in sectoren.
De gehanteerde cijfers zijn aangeleverd door de AFM, mede
op basis van gegevens uit haar openbaar Wft-register met
betrekking tot onder toezicht staande ondernemingen.
Het toepassingsbereik van MiFID II is breder dan het toepassingsbereik van MiFID I. Implementatie van MiFID II in
de Wft leidt onder meer tot een uitbreiding van de begrippen
«financieel instrument» en «verrichten van een beleggingsactiviteit». Voorts worden enige in artikel 1:18 van de Wft
opgenomen reikwijdtebepalingen aangepast omdat enkele
generieke uitzonderingen op de werkingssfeer van MiFID II
zijn gewijzigd. Als gevolg hiervan zullen bepaalde ondernemingen aan de Wft worden onderworpen die thans buiten
het toepassingsbereik vallen.
Onderstaand overzicht is mede gebaseerd op de opsomming van beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten in
bijlage I, deel A, bij MiFID II. Deze opzet leidt ertoe dat dubbeltellingen van beleggingsondernemingen kunnen plaatsvinden omdat dezelfde beleggingsonderneming meerdere
beleggingsdiensten kan verlenen of beleggingsactiviteiten
kan verrichten: een handelaar voor eigen rekening die orders doorgeeft, valt zowel onder categorie (1) als onder categorie (3). Het overzicht bevat daarnaast het totaal aantal
beleggingsondernemingen (255) dat in het openbaar Wftregister van de AFM is opgenomen. Verder vermeldt het
overzicht het aantal marktexploitanten dat een in Nederland
gelegen of beheerde gereglementeerde markt exploiteert (2)
en het aantal datarapporteringsdienstverleners (3) dat naar
verwachting een Wft-vergunning dient aan te vragen. Ten
aanzien van beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die hun bedrijf in Nederland uitoefenen op basis van een «Europees paspoort» wordt onderscheid gemaakt tussen beleggingsondernemingen die hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor (55) en
beleggingsondernemingen die grensoverschrijdend door
middel van het verrichten van diensten (zonder bijkantoor)
in Nederland actief zijn (2324). Het overzicht maakt daarnaast onderscheid tussen beleggingsondernemingen met
zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland (78)
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die naar Nederland beleggingsdiensten verlenen (en die zijn
vrijgesteld van de Wft) respectievelijk beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die naar
Nederland beleggingsdiensten verlenen (derde land) (12).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beleggingsondernemingen
Ontvangen en doorgeven van orders
Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten
Handelen voor eigen rekening
Individueel vermogensbeheer
Beleggingsadvies
Overnemen en/of plaatsen van
emissies met plaatsingsgarantie
Het plaatsen van financiële instrumenten met een plaatsingsgarantie
Exploiteren van een MTF
Exploiteren van een OTF
Exploiteren van een gereglementeerde markt
Verlener van datarapporteringsdiensten
Beleggingsondernemingen met
zetel in andere lidstaten actief in
NL vanuit een bijkantoor (Europees Paspoort)
Beleggingsondernemingen
uit
andere lidstaten actief in NL door
middel van het verrichten van
diensten (Europees Paspoort)
Beleggingsondernemingen met
zetel in een derde land, met uitzondering van Australië, de
Verenigde Staten en Zwitserland,
actief in NL
Beleggingsondernemingen met
zetel in Australië, de Verenigde
Staten en Zwitserland actief in
NL (Vr Wft)*

255
183
62
16
171
203
2
25
3
**2
2
**3
55

2.324

12

78

* Vr Wft = Op grond van art. 10, lid 1, Vrijstellingsregeling
Wft geldt een vrijstelling als bedoeld in art. 2:104, lid 1 + 2,
Wft.
** Schatting (nieuw)
Als gevolg van MiFID II kunnen de volgende nieuwe categorieën van vergunningplichtige ondernemingen worden onderscheiden:
1.ondernemingen die een OTF exploiteren;
2.ondernemingen die datarapporteringsdiensten verlenen;
3.ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten met betrekking tot het «nieuwe» financieel instrument emissierechten; en
4.ondernemingen die door de wijzigingen van de generieke
uitzonderingen van artikel 2, eerste lid, van MiFID II onder
de werkingssfeer van MiFID II komen te vallen.

© R.E. Batten januari 2020

Ad 1
De lijst van beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten in
bijlage I, deel A, bij MiFID II is uitgebreid met een nieuw onderdeel: het exploiteren van een OTF. Degene die voornemens is een OTF te exploiteren dient in beginsel te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste
lid, van de Wft. Uitgezonderd van deze vergunningplicht is
de marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, van de Wft is verleend en ter zake
waarvan de Minister van Financiën heeft vastgesteld dat de
marktexploitant voldoet aan het bepaalde ingevolge 2:99
van de Wft. Het is lastig om in te schatten hoeveel initiatieven zullen worden genomen om een OTF in Nederland op
te richten. Momenteel verwachten wij dat twee OTF’s in Nederland zullen worden opgericht. De hiervoor bedoelde initiatieven zullen waarschijnlijk worden genomen door entiteiten die reeds als beleggingsonderneming of marktexploitant
over een Wft-vergunning beschikken. Dit zou (kunnen) betekenen dat in verband met deze nieuwe beleggingsactiviteit
geen nieuwe vergunningen op grond van artikel 2:96 behoeven te worden verleend, maar wel reeds verleende vergunningen moeten worden uitgebreid. Naast de kosten in
verband met de vergunningaanvraag, de geschiktheids- en
betrouwbaarheidstoets en de kosten in verband met het
doorlopend toezicht door de AFM, zal degene die voornemens is een OTF-handelsplatform op te richten moeten investeren in onder meer IT-systemen.
Ad 2
In MiFID II en in dit voorstel van wet wordt een vergunningplicht voor het verlenen van datarapporteringsdiensten geïntroduceerd. Het verlenen van een datarapporteringdienst
wordt niet beschouwd als het verlenen van een beleggingsdienst of het verrichten van een beleggingsactivititeit.
Immers, het verlenen van een datarapporteringsdienst is
niet opgenomen in bijlage I, deel A, bij MiFID II. De verwachting is dat drie ondernemingen met zetel in Nederland
voornemens zijn het bedrijf van datarapporteringsdienstverlener te gaan uitoefenen. Op dit moment kan niet worden
aangegeven voor welke te onderscheiden datarapporteringsdienst(en) deze ondernemingen een Wft-vergunning
zullen aanvragen.
Ad 3 en 4
Als gevolg van de wijziging van de definitie van het begrip
«financieel instrument», waaronder begrepen de uitbreiding
met het nieuwe onderdeel 11 van bijlage I, deel C, bij MiFID
II als gevolg waarvan emissierechten worden aangemerkt
als financieel instrument, en de wijziging van enige in artikel
2, eerste lid, van MiFID II opgenomen generieke uitzonderingen (vrijstellingen) van MiFID II wordt een aantal ondernemingen onder het toepassingsbereik van MiFID II gebracht dat daar voorheen buiten viel. Waarschijnlijk zal een
zeer belangrijk deel van de ondernemingen dat handelt in
emissierechten ook reeds handelen in (andere) financiële
instrumenten en derhalve reeds onder de werkingssfeer van
MiFID II vallen. Alleen beleggingsondernemingen die uitsluitend in emissierechten handelen, zullen als gevolg van de
uitbreiding van het begrip financieel instrument met het
nieuwe onderdeel 11 onder de werkingssfeer van MiFID II
worden gebracht. Op dit moment kan niet exact worden be-
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cijferd hoeveel ondernemingen als gevolg van de hiervoor
geschetste wijzigingen onder het toepassingsbereik van MiFID II komen te vallen. Naar verwachting zullen dat er circa
dertig zijn.
Door de wijziging van enkele generieke uitzonderingen op
MiFID II zullen verschillende in Nederland gevestigde
marktpartijen niet langer buiten het toepassingsbereik van
die richtlijn en van de Wft vallen. Dit heeft tot gevolg dat deze marktpartijen, tenzij zij gebruik kunnen maken van een
ontheffing of vrijstelling, over een op basis van de Wft verleende vergunning moeten beschikken, indien zij hun bedrijf
willen blijven uitoefenen. In verband hiermee zullen circa 50
handelaren voor eigen rekening en handelaren en brokers
in grondstoffen, die tevens bedrijfsmatig handelen in
(grondstoffen)derivaten, een Wft-vergunning (moeten) aanvragen.
§6.3. Gedragsregels
a. informatieverplichtingen
Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verlenen
dienen voorafgaand aan het advies aan de cliënt mede te
delen of het advies op onafhankelijke basis wordt verstrekt
en het advies op een brede dan wel beperktere analyse van
de markt is gebaseerd. Tevens dient de beleggingsonderneming de cliënt te informeren of zij periodiek de geschiktheid van de financiële instrumenten zal beoordelen die zij
de cliënt heeft geadviseerd. Een hoogopgeleide medewerker zal 50 uur nodig hebben om de bestaande documenten
aan de nieuwe informatieverplichtingen aan te passen. De
eenmalige nalevingskosten ten aanzien van de aanvullende
informatieverplichtingen zullen € 2.700 (€ 54 * 50) per beleggingsonderneming bedragen. Er zijn 203 beleggingsondernemingen die beleggingsadvies verlenen dus in totaal
bedragen de eenmalige nalevingskosten € 548.100 (203 * €
2.700).
b. uitbreiding passendheidstoets
Beleggingsondernemingen zullen bij execution only dienstverlening vaker een passendheidstoets dienen uit te voeren
omdat minder financiële instrumenten kunnen worden aangeboden zonder een passendheidstoets uit te voeren. Hiervoor dienen met name ICT-systemen te worden aangepast.
De eenmalige nalevingskosten hiervoor worden geschat op
€ 20.000 per beleggingsonderneming. Ongeveer 50 beleggingsondernemingen verlenen execution only dienstverlening, derhalve zullen de totale eenmalige nalevingskosten
naar schatting € 20.000 * 50 = € 1.000.000 bedragen.
De structurele nalevingskosten voor het periodiek onderhoud van de ICT-systemen op dit punt zullen naar schatting
€ 3.000 per beleggingsonderneming bedragen. Dit betekent
dat de totale structurele nalevingskosten naar verwachting €
150.000 (€ 3.000 * 50) zullen bedragen.
c. transparantie kosten dienstverlening en product
Een beleggingsonderneming dient de kosten van de beleggingsdienstverlening en de kosten van het financieel instrument samen te voegen, zodat de cliënt inzicht heeft in de totale kosten en in het cumulatief effect van de kosten op het
rendement. De informatie over de kosten van de beleggingsdienstverlening en de kosten van het financieel instru-
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ment dient een beleggingsonderneming nu al te verstrekken
aan een niet-professionele belegger maar niet op geaggregeerd niveau. Bovendien dient de beleggingsonderneming
deze informatie straks ook te verstrekken aan de professionele belegger. Een hoogopgeleide medewerker zal 60 uur
nodig hebben om de informatie over de kosten van de beleggingsdienstverlening en de kosten van elk financieel instrument in kaart te brengen. De eenmalige nalevingskosten
voor het verzamelen en verstrekken van deze informatie
aan beleggers worden geschat op € 3.240 (€ 54 * 60) en de
doorlopende nalevingskosten zullen naar verwachting €
1.080 (€ 54 * 20) per beleggingsonderneming bedragen. Ervan uitgaande dat 240 beleggingsondernemingen adviseren
of individuele vermogens beheren, worden de eenmalige totale nalevingskosten geschat op € 777.600 (240 * € 3.240)
en de totale structurele nalevingskosten op € 259.200 (240 *
€ 1.080).
d. best execution
De wijzigingen in de regels rond best execution zorgen voor
additionele nalevingskosten. Ten eerste introduceert het
nieuwe zevende lid van artikel 4:90b de verplichting voor
beleggingsondernemingen die orders voor cliënten uitvoeren om jaarlijks informatie over de kwaliteit van de uitvoering
alsmede om voor elke categorie financiële instrumenten een
overzicht van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering
voor de beleggingsonderneming openbaar te maken. Geschat wordt dat een hoogopgeleide medewerker circa 40
uur à € 54 per uur bezig is om een dergelijk overzicht te
compileren. De structurele nalevingskosten per beleggingsonderneming worden geschat op € 2.160 (40 * € 54). Deze
verplichting is van toepassing op de 62 beleggingsondernemingen die orders voor cliënten uitvoeren. De totale
structurele nalevingskosten worden geschat op € 133.920
(62 * € 2.160). Ten tweede zullen ook plaatsen van uitvoering jaarlijks een overzicht moeten publiceren omtrent de
kwaliteit van de uitvoering van transacties op de desbetreffende plaats van uitvoering. Er zijn 42 plaatsen van uitvoering (handelsplatformen, beleggingsondernemingen met
systematische internalisatie en marketmakers). Het zal een
hoogopgeleide medewerker ongeveer 40 uur à € 54 per uur
kosten om een dergelijk overzicht op te stellen. De structurele nalevingskosten per plaats van uitvoering worden geschat op € 2.160 (40 * € 54). De totale structurele nalevingskosten worden geschat op € 90.720 (42 * € 2.160).
§6.4. Verplicht bijkantoor voor beleggingsondernemingen uit
derde landen
Op grond van het wetsvoorstel worden beleggingsondernemingen uit derde landen, die voornemens zijn in Nederland
beleggingsdiensten te verlenen dan wel beleggingsactiviteiten te verrichten, verplicht om een bijkantoor te vestigen. De
verplichting om een bijkantoor in Nederland te vestigen
komt ook te gelden voor beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland, die thans op grond van artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, voor
zover zij voornemens zijn om beleggingsdiensten te verlenen aan of beleggingsactivteiten te verrichten voor nietprofessionele beleggers.
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a. vergunningaanvraag
Ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
en die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten
verrichten naar Nederland dienen reeds over een vergunning te beschikken. Deze verplichting komt ook te gelden
voor beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de
Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland, voor zover zij
voornemens zijn beleggingsdiensten te verlenen aan dan
wel beleggingsactiviteiten te verrichten naar Nederland voor
niet-professionele beleggers. Naar schatting zullen ongeveer 45 beleggingsondernemingen worden geraakt door deze maatregel. De regels met betrekking tot de wijze waarop
de aanvraag voor vergunning wordt ingediend, zullen op het
niveau van een algemene maatregel van bestuur worden
vastgesteld. De eenmalige administratieve lasten als gevolg
van het verstrekken van informatie aan de AFM teneinde
een vergunning te verkrijgen alsmede het verzamelen en
bewaren van deze gegevens, zullen naar schatting € 3.240
(60 uur * € 54) bedragen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
een medewerker van de beleggingsonderneming (uitgaande
van een uurtarief van € 54) ongeveer 60 uur besteedt aan
dit proces. De kosten voor de aanvraag van de vergunning
zelf bedragen € 2.700. De totale eenmalige administratieve
lasten voor het aanvragen van een vergunning bedragen in
dat geval circa € 267.300 (45 (beleggingsondernemingen) *
(€ 3.240 + € 2.700)).
Daarnaast komen de kosten voor het toetsen van beleidsbepalers en medebeleidsbepalers. De kosten voor de geschiktheidstoets bedragen € 1.500 en voor de betrouwbaarheidstoets bedragen € 1.000 (ingeval de persoon niet eerder is getoetst, anders zijn de kosten € 200).
b. oprichten bijkantoor
De inhoudelijke nalevingskosten houden verband met het
oprichten en in stand houden van een bijkantoor. Daarbij
kan gedacht worden aan eenmalige oprichtingskosten en
jaarlijkse operationele kosten. De eenmalige oprichtingskosten worden geschat op € 50.000. De operationele kosten
zullen afhangen van de omvang en de activiteiten van het
bijkantoor. Deze kosten worden geschat op € 125.000 per
jaar voor een klein bijkantoor met twee (part-time) werknemers. Ervan uitgaande dat circa 45 beleggingsondernemingen een bijkantoor in Nederland vestigen, zullen de totale
eenmalige oprichtingskosten ca. € 2.250.000 (45 * € 50.000)
en de jaarlijkse operationele kosten € 5.625.000 (45 * €
125.000) bedragen.
c. toezichtkosten
De AFM brengt beleggingsondernemingen jaarlijks een heffing in rekening in verband met het doorlopend toezicht op
de naleving van de Wft. De gemiddelde heffing in verband
met het doorlopend toezicht op het bijkantoor wordt geschat
op een bedrag van ongeveer € 14.000 per beleggingsonderneming.
Handelingen II, 2016-2017, nr. 101, nr 26, 12 sept. 2017
Minister Dijsselbloem: Ik kom op de toezichtkosten. We
hebben gisteren een tweede nota van wijziging ingediend.
Deze ziet op de verdeling van de kosten van het toezicht, in
navolging van de systematiek die we ook in andere financiele sectoren hebben voor het verdelen en toedelen van toe-
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zichtkosten. Vandaag is, zowel in overleg met de AFM als
met brancheverenigingen, gebleken dat er veel vragen over
zijn, en zelfs kritiek. Als u het mij toestaat, wil ik de komende
dagen benutten om daar verder over te spreken met de
AFM en de brancheverenigingen om te bekijken of we hierbij wel de goede insteek hebben gekozen. Het kan ertoe leiden dat we de tweede nota van wijziging intrekken. Ik zeg
"kan", omdat ik dit even zorgvuldig wil bekijken. Mij is in ieder geval gebleken dat de zorgvuldigheid rond deze tweede
nota van wijziging niet optimaal was. Dan zeg ik het diplomatiek. Dat is aan ons te wijten. Daarom zetten we even
een stap terug. We gaan overleggen met de AFM en de
brancheverenigingen en laten dan op zeer korte termijnweten hoe we verdergaan met die tweede nota van wijziging.
Dit naar aanleiding van de vragen van de heer Ronnes en
mevrouw De Vries. […]
De heer Ronnes (CDA): Een ander punt is de procentuele
kostenverdeling. Wij kijken uit naar wat het overleg dat er
nog komt, gaat brengen. We gaan ervan uit dat de minister
ons voor de stemmingen over de uitkomst zal informeren.
[…]
Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Ik kom op het punt van de
toezichtkosten. Ook daar komt de minister nog op terug. Als
er twijfel of onduidelijkheid blijft, zou ik er een voorstander
van zijn om dan maar die tweede wijziging in te trekken,
omdat er anders heel veel discussie overblijft en dat misschien weer tot andere wijzigingen leidt. Ik denk dat het belangrijk is dat er voor dat soort zaken draagvlak is bij de
sector. […]
De heer Tony van Dijck (PVV): Tot slot nog iets over de kosten. Het kost per beleggingsonderneming €14.000 per jaar
om het toezicht te betalen. Dat is een schatting, een gemiddelde, maar hoe zit dit in andere landen? De minister rekent
€14.000 aan toezichtkosten in zijn nota naar aanleiding van
het verslag, maar is dat niet erg hoog? […]
Minister Dijsselbloem: Ten slotte heeft de heer Van Dijck
gevraagd: €14.000 per onderneming? Hij vond dat een heel
hoog bedrag. Ik vond het een heel keurig tarief. Hij heeft
gevraagd naar andere landen. Ik stel voor dat we ook dit
punt even meenemen. We gaan toch nog reageren op de
discussie over de nota van wijziging, op hoe de toezichtkosten worden verdeeld. Ik stel voor dat we ook nog even terugkomen op de €14.000. Is dat nou een gek bedrag? Is dat
nou hoog of laag in vergelijking met andere landen? We
gaan kijken of we daar nog informatie over kunnen aandragen.
Kamerstuk 34.583, nr. 11
Toezichtkosten en derde nota van wijziging
Het lid Tony van Dijck (PVV) heeft gevraagd of de in de nota
naar aanleiding verslag (Kamerstuk 34 583, nr. 6) genoemde toezichtkosten van € 14.000 niet te hoog zijn. Ook vraagt
hij hoe hoog deze kosten in andere landen zijn. Tijdens de
algemene beraadslaging heb ik reeds aangegeven dit bedrag redelijk te vinden. Dit is zeker het geval als in aanmerking wordt genomen dat het is gebaseerd op een gemiddelde en wordt afgestemd op de grootte van de onderneming.
Beleggingsondernemingen die bijvoorbeeld handelen voor
eigen rekening en maar één of enkele handelaren in dienst
hebben, betalen beduidend minder. Een vergelijking met
toezichtkosten in andere landen is niet goed te maken, om-
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dat de wijze van bekostiging van het toezicht in de EU zeer
uiteenloopt.
Verder is bij de tweede nota van wijziging een voorstel gedaan om de verdeling van de kosten van het toezicht van de
AFM over de verschillende toezichtcategorieën aan te passen. Zoals gebruikelijk kijkt de toezichthouder bij nieuwe
wettelijke taken naar de consequenties voor de uitvoering
van het toezicht en de bekostiging hiervan. De toezichtinspanningen en de verdeling van de kosten over de toezichtcategorieën moeten immers bij elkaar blijven aansluiten.
Gedurende de voorbereiding van de uitvoering van MiFID II
is in de eerste helft van dit jaar door de AFM geconcludeerd
dat vooral in de categorie ”beleggingsondernemingen voor
eigen rekening” substantieel meer toezichtinspanningen verricht zouden moeten worden. De aanleiding was een verwachte toename van het aantal partijen in deze categorie
ten gevolge van MiFID II.
Na de eerste inschatting hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die maken dat de wijzigingen in de
verdeling van de toezichtkosten zoals opgenomen in de
tweede nota van wijziging niet langer actueel zijn. Na het
maken van de eerste inschatting is middels gedelegeerde
Europese wetgeving meer duidelijkheid geboden over de
precieze toepassing van de uitzondering in MiFID II voor
ondernemingen waarbij financiële activiteiten niet de hoofdactiviteit vormen en die als nevenactiviteit de handel in
grondstoffenderivaten hebben. Als gevolg hiervan valt de
schatting van het aantal nieuwe vergunninghouders lager
uit. Dit drukt ook het aantal te verwachten vergunningaanvragen. Het percentage in de tweede nota van wijziging
voor beleggingsondernemingen voor eigen rekening is derhalve achterhaald. Op grond van de nieuwe inschatting is
sprake van een beperkte verschuiving in de kostenverdeling. Het uitgangspunt is dat de kostenverdeling alleen wordt
gewijzigd bij substantiële wijzigingen, om de kosten van het
toezicht zo stabiel en voorspelbaar mogelijk te houden.
Kleine verschuivingen worden meegenomen in de vijfjaarlijkse integrale herziening van de verdeling.
Die vijfjaarlijkse herziening wordt op dit moment voorbereid
en moet per 1 januari 2019 in werking treden. Met deze brief
wordt derhalve een derde nota van wijziging aangeboden
om de tweede nota van wijziging terug te draaien en de wijziging van de kostenverdeling te schrappen. Daarmee blijft
de kostenverdeling in 2018 ongewijzigd.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
§6.5. Exploiteren van een OTF
Voor het exploiteren van een OTF is een vergunning vereist
op grond van artikel 2:96, eerste lid, van de Wft (het verrichten van een beleggingsactiviteit), tenzij de exploitant van de
OTF een marktexploitant is die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de Wft.
Zoals hiervoor reeds aangegeven verwachten wij dat in Nederland twee OTF’s zullen worden opgericht. De kosten
voor de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel
2:96, eerste lid, voor het exploiteren van een OTF bedragen
€ 5.500. Daarnaast zijn kosten verbonden aan de administratieve voorbereiding en begeleiding van de vergunningaanvraag. Geschat wordt dat een hoogopgeleide medewerker van een gemiddelde beleggingsonderneming hieraan
circa 60 uur zal besteden, hetgeen tegen een uurtarief van €
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54 neerkomt op een eenmalig bedrag van € 3.240 per vergunningsaanvraag (60 * € 54).
Voorts zal de beleggingsonderneming of de marktexploitant
rekening moeten houden met kosten die verband houden
met de toetsing van de geschiktheid en betrouwbaarheid
van de (mede)beleidsbepalers van zijn onderneming. De
kosten die zijn gemoeid met de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bedragen respectievelijk € 1.500 en € 1.000
(indien de te toetsen persoon reeds is getoetst, bedragen de
kosten € 200).
De AFM zal jaarlijks een heffing in rekening brengen in verband met het doorlopend toezicht op de naleving van de Wft
door de beleggingsonderneming of marktexploitant. De gemiddelde heffing in verband met het doorlopend toezicht
wordt geschat op een bedrag van € 14.000 per beleggingsonderneming of marktexploitant.
Een beleggingsonderneming of marktexploitant die een
handelsplatform exploiteert en de deelnemers of leden van
het handelsplatform dienen de beursklokken die zij hanteren
te synchroniseren. Dit om de datum en tijd van aan te melden verrichtingen te registreren. Omdat op dit moment nog
niet duidelijk is op welke tijdseenheid de beursklokken moeten worden gesynchroniseerd, is het maken van een schatting van de nalevingkosten op dit moment niet mogelijk.
§6.6. Algoritmische handel en DEA
Een beleggingsonderneming die zich bezighoudt met algoritmische handel dient op grond van artikel 2:96, eerste lid,
van de Wft, te beschikken over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten dan wel het verrichten van
beleggingsactiviteiten indien de beleggingsonderneming
voor eigen rekening handelt.
De kosten voor de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, bedragen circa € 5.000.
Daarnaast zijn kosten verbonden aan de administratieve
voorbereiding en begeleiding van de vergunningaanvraag.
Geschat wordt dat een hoogopgeleide medewerker van een
gemiddelde beleggingsonderneming hieraan circa 60 uur
zal besteden, hetgeen tegen een uurtarief van € 54 neerkomt op een eenmalig bedrag van € 3.240 per vergunningsaanvraag (60 * € 54).
Voorts zal de beleggingsonderneming rekening moeten
houden met kosten die verband houden met de toetsing van
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers van zijn onderneming. De kosten die zijn
gemoeid met de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets
bedragen circa € 1.500 (indien de te toetsen persoon reeds
is getoetst, bedragen de kosten € 200).
De AFM zal jaarlijks een heffing in rekening brengen in verband met het doorlopend toezicht op de naleving van de Wft
door de beleggingsonderneming. De gemiddelde heffing in
verband met het doorlopend toezicht wordt geschat op een
bedrag van € 14.000 per beleggingsonderneming.
Daarnaast introduceert MiFID II een bewaar- en rapportageverplichting voor de beleggingsonderneming die zich bezighoudt met algoritmische handel. Zo dient de beleggingsonderneming de AFM en de toezichthoudende instantie van
de lidstaat van het handelsplatform waar de beleggingsonderneming zich als deelnemer aan of lid van het handelsplatform met algoritmische handel bezighoudt, hiervan in
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kennis te stellen en dient een beleggingsonderneming die
zich met een techniek voor hoogfrequente algoritmische
handel bezighoudt de gegevens van al haar geplaatste orders, met inbegrip van annuleringen van orders, uitgevoerde
orders en prijsopgaven op de handelsplatformen te bewaren. De nalevingskosten die uit deze bewaar- en rapportageverplichting voortvloeien zullen beperkt zijn.
Verder introduceert MiFID II de verplichting voor deelnemers
en leden van een gereglementeerde markt om hun algoritmen te testen. De markexploitant dient testomgevingen aan
te bieden om deze tests te faciliteren.
Het is op dit moment niet mogelijk om een schatting te maken van de nalevingskosten met betrekking tot het aanbieden van deze testomgevingen omdat onvoldoende duidelijk
is wat de vereisten zullen zijn voor het adequaat testen van
algoritmen. ESMA zal ontwerpen ontwikkelen van technische reguleringsnormen. De Europese Commissie zal op
basis hiervan regels vaststellen.
MiFID II introduceert verder een aantal rapportageverplichtingen voor de beleggingsonderneming die DEA verleent.
Zo dient de beleggingsonderneming de AFM in kennis te
stellen van door haar geconstateerde inbreuken op de regels van het handelsplatform, handelsvoorwaarden die de
ordelijke werking van de markt verstoren of gedragingen die
op marktmisbruik kunnen wijzen. Daarnaast stelt de beleggingsonderneming de AFM en het handelsplatform waartoe
de beleggingsonderneming DEA verleent in kennis van de
overeenkomst tussen haar en de cliënt waarin de dienstverlening is vastgelegd. De nalevingskosten die hieruit voortvloeien zullen beperkt zijn.
§6.7. Verlenen van datarapporteringsdiensten
Ondernemingen die voornemens zijn datarapporteringsdiensten te verlenen, dienen daartoe eenmalig een vergunning aan te vragen. Bij algemene maatregel van bestuur zal
worden geregeld welke informatie de aanvrager van de vergunning zal moeten verstrekken bij de aanvraag van de
vergunning. De aanvrager zal in dat kader kosten maken
ten behoeve van de administratieve voorbereiding en begeleiding van de vergunningaanvraag. Naar verwachting zullen hiermee circa 60 uur gemoeid zijn tegen een uurtarief
van € 54 hetgeen resulteert in eenmalige administratieve
lasten van € 3.240 (60 * € 54) per datarapporteringsdienstverlener.
De kosten voor de vergunningaanvraag zelf worden geschat
op € 5.000.
Een andere kostenpost houdt verband met de toetsing van
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers van de datarapporteringsdienstverlener.
De kosten die zijn gemoeid met de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bedragen respectievelijk € 1.500 en €
1.000 (indien de te toetsen persoon reeds eerder is getoetst, bedragen de kosten € 200).
Jaarlijks zal door de AFM een heffing in rekening worden
gebracht in verband met het doorlopend toezicht op de naleving van de Wft. De gemiddelde heffing in verband met
het doorlopend toezicht wordt geschat op een bedrag van €
14.000 per datarapporteringsdienstverlener.
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§6.8. Uitbreiding werkingssfeer en uitbreiding definitie financieel instrument
Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten dienen over een vergunning als
bedoeld in artikel 2:96 van de Wft te beschikken. De ondernemingen die als gevolg van de wijziging van de in artikel 2,
eerste lid, van MiFID II neergelegde generieke uitzonderingen of als gevolg van de uitbreiding van het begrip financieel instrument onder de werkingssfeer van MiFID II komen
te vallen dienen derhalve over een dergelijke vergunning te
beschikken. De kosten voor de aanvraag van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van beleggingsonderneming bedragen € 5 500. Daarnaast zijn er kosten gemoeid met de administratieve voorbereiding en begeleiding
van de vergunningaanvraag. Geschat wordt dat een hoogopgeleide medewerker van een gemiddelde beleggingsonderneming hieraan circa 60 uur zal besteden, hetgeen tegen
een uurtarief van € 54 neerkomt op een eenmalig bedrag
van € 3.240 (60 * € 54) per beleggingsonderneming.
Voorts zal een beleggingsonderneming rekening moeten
houden met kosten die verband houden met de toetsing van
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers van zijn onderneming. De kosten die zijn
gemoeid met de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets
bedragen respectievelijk € 1.500 en € 1.000 (indien de te
toetsen persoon reeds eerder is getoetst, bedragen de kosten € 200).
De AFM zal jaarlijks een heffing in rekening brengen in verband met het doorlopend toezicht op de naleving van de Wft
door de beleggingsonderneming. De gemiddelde heffing in
verband met het doorlopend toezicht wordt geschat op een
bedrag van € 14 000 per beleggingsonderneming.
§6.9. Voorschriften met betrekking tot positielimieten voor
grondstoffenderivaten
Dit voorstel van wet introduceert positielimieten die van toepassing zijn op personen die posities aanhouden in grondstoffenderivaten die worden verhandeld op een handelsplatform of in otc-derivaten die in economische zin gelijkwaardig
zijn aan de hiervoor bedoelde grondstoffenderivaten. Uit de
voorschriften met betrekking tot positielimieten vloeien
eenmalige nalevingskosten en structurele nalevingskosten
voort. Die kosten houden onder meer verband met informatietechnologie (IT) en personeelskosten, waaronder begrepen opleidingskosten. Het is op dit moment moeilijk vast te
stellen hoeveel ondernemingen met zetel in Nederland zullen moeten voldoen aan de voorschriften inzake positielimieten voor grondstoffenderivaten. De groep van ondernemingen die deze voorschriften moet naleven, bestaat niet
uitsluitend uit beleggingsondernemingen. Artikel 1, zesde
lid, van MiFID II bepaalt namelijk dat ondernemingen die
onder het toepassingsbereik van een generieke uitzondering op MiFID II vallen ook moeten voldoen aan de in MiFID
II opgenomen voorschriften inzake positielimieten. Vooralsnog lijkt het realistisch ervan uit te gaan dat 100 ondernemingen met zetel in Nederland posities in grondstoffenderivaten zullen aanhouden. De gemiddelde eenmalige nalevingskosten per onderneming worden geschat op €
150.000. Uitgaande van 100 ondernemingen worden de totale eenmalige nalevingskosten geschat op € 15.000.000.
De gemiddelde structurele nalevingskosten per onderne-
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ming worden geschat op € 75.000. Uitgaande van 100 ondernemingen worden de totale structurele nalevingskosten
geschat op € 7.500.000.
§6.2a. Uitvoeringslasten toezichthouder
Als gevolg van MiFID II, de verordening en de daarop gebaseerde lagere Europese regelgeving (in de vorm van gedelegeerde handelingen en technische standaarden) zal het
takenpakket van de AFM worden uitgebreid. De AFM verwacht dat de uitvoering van het toezicht vanaf 3 januari
2018, de datum vanaf welke de hiervoor genoemde Europese wet- en regelgeving moeten worden toegepast, jaarlijks ten minste 10 fte (€ 1,5 mln. op basis van € 150.000 per
fte) zal vergen en dat de met IT samenhangende kosten
jaarlijks € 533.000 zullen bedragen. In de aanloop naar 3
januari 2018 zal de AFM in 2016 en 2017 kosten moeten
maken ter voorbereiding op het toezicht op de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan
het binnen ESMA-verband tezamen met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten concipiëren van lagere regelgeving (level 3-regelgeving), het ontwikkelen van
toezichtstrategieën en het actief communiceren met stakeholders. De AFM verwacht dat de benodigde capaciteit
hiervoor zal variëren tussen 6 fte (€ 900.000) in 2016 en 15
fte (€ 2,25 mln.) in 2017. Daarnaast moet in 2017 rekening
worden gehouden met 4 fte (€ 600.000) voor de beoordeling
en afhandeling van vergunningaanvragen en 1,5 fte (€
225.000) in 2016 ter voorbereiding hierop. De totale capaciteitsbehoefte van de AFM is derhalve (6 + 1,5=) 7,5 fte in
2016 (€ 1,125 mln.) en (15 + 4=) 19 fte in 2017 (€ 2,85
mln.).
Kamerstuk 34.583, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen of een totaaloverzicht
kan worden gegeven van de eenmalige en structurele lasten
voor het bedrijfsleven.
Als een totaalberekening wordt gemaakt van alle in de memorie van toelichting genoemde kosten die met de invoering
van MiFID II gemoeid zijn voor alle marktpartijen die onder
het toepassingsbereik van de implementatiewet vallen en
deze kosten worden uitgesplitst in structurele en eenmalige
heffingen, administratieve lasten en nalevingskosten komen
afgerond de volgende bedragen naar voren:
eenmalige heffingen
0,3
structurele heffingen
1,0
eenmalige nalevingskosten
6,1
structurele nalevingskosten
13,5
eenmalige administratieve lasten
0,3
structurele administratieve lasten Geen
Bedragen in miljoenen euro’s (red.)
De leden van de VVD vragen voorts of er een inschatting
kan worden gemaakt van de lasten die voortvloeien uit de
verplichting voor deelnemers en leden van een gereglementeerde markt om algoritmen te testen.
Bij de voorbereiding van haar advies inzake de uitvoeringsregels van MiFID II heeft ESMA een kosten/baten analyse
uitgevoerd en geconsulteerd. Het testen van algoritmen
werd daarbij door de markt niet als een significante kosten-
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post gezien. De verplichting om algoritmes te testen is in lijn
met de huidige standaard in de markt, zoals die is vervat in
eerder gepubliceerde ESMA richtsnoeren ten aanzien van
geautomatiseerde handel in financiële instrumenten. Om die
reden zijn er geen concrete bedragen of berekeningen opgenomen in paragraaf 6 van de memorie van toelichting.
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom de regering niet heeft gekeken naar het verlagen van lasten voor
het bedrijfsleven als tegenhanger voor de verhoging die de
implementatie van MiFID II met zich meebrengt. Ook vragen
deze leden hoe de hogere lasten gezien moeten worden in
verhouding tot de opgave van de regering om €2,5 miljard
verlichting te realiseren in het kader van de administratieve
lasten.
Het realiseren van lagere lasten voor het bedrijfsleven is
een doorlopende zorg van de regering. Uitgangspunt van de
regering is dat Europese richtlijnen met zo laag mogelijke
lasten voor ondernemingen en burgers worden geïmplementeerd. Dit uitgangspunt volgt ook uit de Aanwijzingen
voor de regelgeving. MiFID II betreft maximumharmonisatie,
zodat de richtlijn in beginsel geen ruimte laat voor lidstaten
om af te wijken van de in die richtlijn opgenomen regels.
De regering streeft ernaar om regeldruk en administratieve
lasten die door EU- regelgeving worden veroorzaakt ook in
EU-verband te adresseren. Over de wijze waarop dit vorm
moet krijgen, is de Tweede Kamer al eerder geïnformeerd.673 Als bindende rechtshandelingen van de EU eenmaal zijn aangenomen en in de Nederlandse rechtsorde
moeten worden geïmplementeerd, is de mogelijkheid beperkt om de daaruit voortvloeiende lasten nog terug te dringen.
De leden van de VVD-fractie vragen of de heffing voor het
doorlopend toezicht van circa €14.000 per beleggingsonderneming geldt of dat dit bedrag per activiteit wordt berekend. Voorts vragen zij of dit bedrag nader kan worden onderbouwd.
Het bedrag van €14.000 is gebaseerd op de schatting van
de AFM van de heffing die een beleggingsonderneming
gemiddeld voor het toezicht op al zijn activiteiten jaarlijks
moet voldoen. De maatstaven en bedragen die bij de vaststelling van het heffingsbedrag worden gehanteerd, worden
jaarlijks vastgelegd in een Regeling bekostiging financieel
toezicht. In 2016 betaalde bijvoorbeeld een beleggingsonderneming die handelt voor eigen rekening op basis van
voornoemde regeling een vaste bijdrage per onderneming
van €460 vermeerderd met €1.165 per handelaar die voor
de onderneming werkzaam is. Naar verwachting zal die heffing in de komende jaren van vergelijkbare orde van grootte
zijn.
De leden van de VVD-fractie en de CDA-fractie vragen naar
additionele toezichtskosten en of een deel van de kosten
opgevangen kan worden door herprioritering van activiteiten
van de AFM.
De extra toezichtskosten die de AFM als gevolg van MiFID
II zal moeten maken, worden becijferd in paragraaf 6.2 van
673
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de memorie van toelichting.674 In totaal gaat het in 2017 om
€2,85 miljoen die in verband met de inzet van extra capaciteit nodig zal zijn. Hiervan heeft €2,25 mln. een structureel
karakter. Het restant betreft de beoordeling en afhandeling
van vergunningaanvragen alsmede de kosten van voorbereiding op de nieuwe toezichttaak.
De AFM dient haar activiteiten binnen een vastgesteld kostenkader te realiseren. In een voorkomend geval zal de toezichthouder via een herprioritering van activiteiten een mogelijke overschrijding van het kader voorkomen. Halverwege
vorig jaar is het kostenkader voor de jaren 2017 tot en met
2020 vastgesteld. Uw Kamer is hierover bij brief van 8 juli
2016 geïnformeerd.675 Aangegeven is onder meer dat MiFID II een dermate forse nieuwe taak is dat hiervoor extra
middelen zijn benodigd. Deze middelen maken deel uit van
de in het kostenkader opgenomen “flexibele schil”. De werking van de flexibele schil is nader toegelicht bij de beantwoording van de daaromtrent gestelde kamervragen.676
Voor de uitbreiding van het takenpakket van de AFM is in
het kostenkader voor de periode 2017 tot en met 2020 een
vast jaarlijks bedrag van €4,0 mln. opgenomen. Hiermee
dient de AFM niet alleen de kosten van MiFID II op te vangen maar ook die van PRIIPs, de geschiktheidstoets bij accountantsorganisaties, de Implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen en de Wet verbeterde premieregeling.
De leden van de D66-fractie vragen waarom geen inschatting gemaakt kan worden van het aantal ondernemingen dat
onder de reikwijdte van MiFID II zal vallen.
In paragraaf 6.2. van de memorie van toelichting wordt gekwantificeerd hoeveel marktpartijen, die in Nederland bepaalde bedrijfswerkzaamheden verrichten, naar verwachting
onder de werkingssfeer van MiFID II (en MiFIR) zullen vallen. 677 Om verschillende redenen is het echter lastig om
hiervan een nauwkeurige inschatting te maken. Zo is in artikel 2 van MiFID II een aantal generieke uitzonderingen op
die werkingssfeer opgenomen. Om in aanmerking te komen
voor een dergelijke generieke uitzondering moet aan een
aantal voorwaarden zijn voldaan. Onder MiFID II zijn (ten
opzichte van MiFID I) enkele generieke uitzonderingen komen te vervallen of gewijzigd doordat de daarvoor geldende
voorwaarden zijn aangescherpt. Op voorhand kan niet worden bepaald hoeveel ondernemingen bijvoorbeeld als gevolg van die aangescherpte voorwaarden niet langer gebruik kunnen maken van een of meerdere generieke uitzonderingen. Daarnaast introduceert MiFID II enkele nieuwe
vergunningplichtige activiteiten zoals het exploiteren van
een OTF en het verlenen van datarapporteringsdiensten. De
ondernemingen die voornemens zijn om deze nieuwe vergunningplichtige activiteiten in Nederland te verrichten, kunnen markttoetreders zijn of marktpartijen die reeds onder
het de werkingssfeer van MiFID I vallen en zodoende reeds
over een ingevolge de Wft verleende vergunning beschikken. Het aantal marktpartijen dat voornemens is deze nieuwe vergunningplichtige activiteiten in Nederland te gaan ver674
675
676
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richten en welk deel daarvan markttoetreder respectievelijk
vergunninghouder is, kan slechts zeer grofmazig worden ingeschat. Met betrekking tot de kwalificatie onder MiFID II
van broeikasgasemissierechten als financieel instrument
doet zich een vergelijkbaar situatie voor. Ook daarvoor geldt
dat slechts zeer grofmazig worden ingeschat hoeveel ondernemingen uitsluitend handelen broeikasgasemissierechten en hoeveel ondernemingen die in broeikasgasemissierechten handelen tevens in andere financiële instrumenten
handelen en, tenzij op hen een generieke uitzondering van
toepassing is, reeds over een Wft-vergunning beschikken.
De leden van de D66-fractie constateren dat er met de implementatie van de richtlijn behoorlijk wat kosten voor rekening van de cliënt komen. Deze leden vragen of die kosten
voor alle cliënten gelden of dat er nog onderscheid valt te
maken in cliënten afhankelijk van de informatiebehoefte van
de cliënt.
Een beleggingsonderneming bepaalt zelf of, en zo ja, op
welke wijze zij nalevingskosten doorberekent aan cliënten.
De leden van de D66-fractie vragen in het kader van het bijkantoorvereiste voor beleggingsondernemingen uit derde
landen hoe de schatting van het bedrag van eenmalige oprichtingskosten van €50.000 en de jaarlijkse operationele
kosten van €125.000 tot stand zijn gekomen. Voorts vragen
zij of bepaalde typen beleggingsondernemingen hier meer
nadeel van zullen ondervinden, bijvoorbeeld beleggingsondernemingen van geringe omvang.
De kosten van een bijkantoor kunnen slechts grofmazig
worden geschat. De reële kosten voor een beleggingsonderneming zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de
locatie van het bijkantoor, de arbeidsvoorwaarden en werkbelasting van de daar aanwezige medewerkers en het volume van de diensten die vanuit het bijkantoor worden verleend. Als gemiddelde is een bedrag van €50.000 voor de
inrichting van twee werkplekken en eventueel ander voorbereidend werk voor het laten functioneren van het bijkantoor
is een realistische aanname. De voornaamste kosten die
deel uitmaken van de structurele kosten van €125.000 voor
de exploitatie van dit kleine bijkantoor, zijn huur en de loonkosten voor twee deeltijd medewerkers. Hierbij is er vanuit
gegaan dat de beleggingsondernemingen niet het oogmerk
heeft grootschalig activiteiten in Nederland te ontplooien,
maar er uitsluitend naar streeft te voldoen aan de minimumeis dat over een functionerend bijkantoor wordt beschikt.
In algemene zin leiden generieke eisen die aan een categorie ondernemingen wordt opgelegd ertoe dat kleinere ondernemingen daarbinnen relatief meer kosten moeten maken om aan die verplichtingen te voldoen. Als de omzet van
een kleine onderneming m.b.t. de betreffende activiteiten
dan onder een bepaalde drempel uitkomt, zal het überhaupt
niet meer commercieel lonend zijn om de betreffende activiteiten voort te zetten. Dat is een afweging die altijd moet
worden gemaakt. In het geval van een bijkantoor, zoals het
in dit wetsvoorstel verplicht wordt gesteld, zullen de kosten
daarvoor wel enigszins kunnen variëren in relatie tot de omvang van de betreffende beleggingsonderneming, maar dat
kleinere beleggingsondernemingen relatief meer nadeel van
deze eis zullen ondervinden, is te verwachten. Vanuit het
oogpunt van toezicht wordt het wenselijker geacht goed
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zicht te hebben op een duidelijk aantal partijen die daadwerkelijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, ook als dit betekent dat een
aantal kleine beleggingsondernemingen hier geen diensten
meer zullen verlenen.

[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. VIII
(red.).]

Kamerstuk 34.583, nr. 3
§7. Marktconsultaties
Op 5 juni 2015 is dit wetsvoorstel formeel ter consultatie
voorgelegd aan belanghebbenden. De looptijd van deze
consultatie betrof vier weken (van 5 juni 2015 tot en met 6
juli 2015).
Reacties zijn ontvangen van de Association of Proprietary
Traders (APT), DSI, Dutch fund and asset management association (DUFAS), Euronext, Eumedion, Koepel van financieel adviseurs en financieel planners (SEH en FFP), de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nuon Energy
N.V., DNB, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A).
Naar aanleiding van de consultatiereacties is een aantal
technische wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast is de wettekst of de memorie van toelichting naar aanleiding van de
ontvangen reacties op de onderstaande punten aangepast
en verduidelijkt.
§7.1. Definitie Effectenkrediet
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:1
onder nevendienst (red.).]
§7.2. Vakbekwaamheid
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 4:9
(red.).]
§7.3. Gedragsregels
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:19
(red.).]
Kamerstuk 34.583, nr. 3
§7.4. Best execution
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 4:90e
(red.).]
Kamerstuk 34.583, nr. 3
§7.5. Derdelandenbeleid beleggingsondernemingen
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:19c,
2:98 en art 2:102a (red.).]
§7.6. De ontzegging van de bevoegdheid om bepaalde
functies uit te oefenen (artikel 1:87)
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:87
(red.).]
§7.7. Beleggersgiro
[deze passage is verplaatst naar de toelichting bij art. 1:1
onder beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling (red.).]
§7.8. Overgangsrecht
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Wet uitvoering verordening financiële benchmarks kamerstuk 34.789, nr. 3
ALGEMEEN
§ 1. Inleiding
Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan enkele aspecten van
Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van
beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen
2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr.
596/2014 (PbEU 2016, L 171) (hierna: de verordening financiële benchmarks). De verordening vormt, samen met
de gewijzigde verordening en richtlijn marktmisbruik (Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees parlement en
de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik
(PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L
173)), de Europese reactie op enkele spraakmakende fraudezaken met betrekking tot benchmarks als LIBOR en EURIBOR.
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de verschillen tussen de het oorspronkelijke voorstel van Europese Commissie en de uiteindelijke tekst.
De onderhandelingen binnen de Raad en het Europees Parlement hebben in de eerste plaats tot een groot aantal wijzigingen van redactionele en wetstechnische aard geleid die
hier verder niet zullen worden toegelicht. De belangrijkste
verschillen met het oorspronkelijke voorstel betreffen de
elementen proportionaliteit, de definitie van een cruciale
benchmark, conflictbemiddeling door de European Securities and Markets Authority (ESMA) en het derdelandenbeleid.
De proportionaliteit van de regels is een belangrijk aandachtspunt geweest tijdens de onderhandelingen, zoals ook
aangegeven in het BNC-fiche.678 Het oorspronkelijke voorstel liet slechts beperkt ruimte om te differentiëren in de
zwaarte van regulering tussen benchmarks, terwijl er een
grote verscheidenheid aan benchmarks is. De uiteindelijke
tekst doet meer recht aan deze grote verscheidenheid en is
daarmee een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. De proportionaliteit van de regelgeving is namelijk langs twee lijnen vergroot. Ten eerste wordt er onderscheid gemaakt in «grootte» van de benchmark. De verordening kent drie categorieën benchmarks, waarbij de categorisering afhankelijk is van de totale uitstaande waarde van
financiële instrumenten en contracten die refereren aan een
benchmark. Indien de onderliggende waarde van de contracten waarin de benchmark wordt gebruikt € 500 miljard of
meer bedraagt dan wordt de benchmark als cruciaal gezien.
In dat geval zijn alle eisen met betrekking tot de totstandkoming van toepassing op de beheerder. Indien de onderliggende waarde van de contracten tussen de € 50 en
€ 500 miljard ligt, is er sprake van een significante benchmark en kan de beheerder kiezen om gebruik te maken van
enkele gerichte vrijstellingen op de eisen. Ligt de onderlig678
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gende waarde van de contracten waarin een benchmark
wordt gebruikt onder de € 50 miljard, dan is er sprake van
een niet-significante benchmark. De beheerder van een
dergelijke benchmark kan van additionele vrijstellingen gebruik maken. Deze beheerders hoeven geen vergunning
aan te vragen, maar dienen zich te registreren bij de toezichthouder.
Ten tweede kent de verordening specifieke regimes voor
specifieke soorten benchmarks. Er is een aparte regime
voor grondstoffenbenchmarks dat aansluit bij reeds bestaande internationale principes rond de totstandkoming van
dergelijke benchmarks. Ook voor rentebenchmarks is een
apart regime om de specifieke risico’s van dergelijke
benchmarks beter te adresseren. Voor benchmarks die tot
stand komen op basis van transactiedata van gereguleerde
handelsplatformen, zoals de AEX-index, is er een lichter regime.
Wat betreft de definitie van een cruciale benchmark ging het
oorspronkelijke voorstel uit van alleen een kwantitatieve
grens: een benchmark is cruciaal indien de totale uitstaande
waarde van financiële instrumenten en contracten die refereren aan deze benchmark ten minste € 500 miljard bedraagt. Daar het lastig is om de totale uitstaande waarde
precies vast te stellen is er tijdens de onderhandelingen gepleit om ook kwalitatieve criteria op te nemen in de definitie.
Ook Nederland heeft zich daarvoor ingezet. Dit heeft geleid
tot een subcategorie cruciale benchmarks. Deze subcategorie is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve criteria: het gaat om benchmarks waarbij de totale uitstaande
waarde van financiële instrumenten en contracten die refereren aan deze benchmark ten minste € 400 miljard bedraagt, waarvoor weinig of geen passende vervangers zijn
en waarbij het verdwijnen of wezenlijk veranderen van de
benchmark tot significante negatieve gevolgen voor de
marktintegriteit, de financiële stabiliteit, consumenten, de
reële economie of de financiering van huishoudens en ondernemingen in een of meer lidstaten zou leiden.
De vastgestelde verordening wijkt verder af op het gebied
van conflictbemiddeling door ESMA. De verordening schrijft
voor dat de toezichthouder van de beheerder van een cruciale benchmark een college van toezichthouders instelt,
waarin die toezichthouder, de toezichthouders van de onder
toezichtstaande contribuanten en ESMA zitting hebben. Het
oorspronkelijke voorstel gaf ESMA de bevoegdheid om conflicten tussen toezichthouders binnen het college te beslechten. Dit bleek een heikel punt tijdens de Raadsonderhandelingen, waardoor als compromis is bepaald dat ESMA niet
bij alle conflicten de beslissende stem krijgt, maar dat bindende conflictbemiddeling alleen mogelijk is in het kader
van het verplicht bijdragen aan een benchmark. Voor cruciale benchmarks biedt artikel 23 van de verordening namelijk
de mogelijkheid dat marktpartijen verplicht kunnen worden
om bij te dragen aan een benchmark, indien de representativiteit van een cruciale benchmark in gevaar is. De toezichthouder van de beheerder kan hiervoor, in samenspraak
met het college, ook marktpartijen buiten zijn jurisdictie voor
aanwijzen. Eventuele conflicten hierover tussen de toezichthouder van de beheerder en de toezichthouder van de
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boogde contribuant kunnen uiteindelijk door ESMA worden
beslecht. Nederland was voorstander van een steviger rol
voor ESMA, gezien het grensoverschrijdende karakter van
cruciale benchmarks.
Tot slot wijkt de vastgestelde tekst wat betreft het derdelandenbeleid af van het oorspronkelijke voorstel. In het voorstel
van de Europese Commissie werden benchmarks uit landen
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) niet toegelaten in Europa, tenzij de beheerder afkomstig was uit een
land waar voor benchmark vergelijkbare regels gelden
(equivalentie). Hiermee wordt voorkomen dat beheerders de
verordening omzeilen door zich in een derde land te vestigen. Het probleem van deze opzet is echter dat geen enkel
land buiten de EER met de verordening vergelijkbare regels
heeft ingevoerd of voornemens is vast te stellen. Dit houdt
in dat Europa effectief zou worden afgesloten voor benchmarks uit derde landen. Om dit effect te voorkomen, voorziet de verordening in additionele mogelijkheden voor beheerders van benchmarks van buiten de EER om toch
benchmarks in de EER aan te kunnen bieden. Zo is het mogelijk voor beheerders uit een derde land om via een referentielidstaat de Europese markt te betreden door in deze
lidstaat erkenning te verkrijgen van de toezichthouder. Ook
is het mogelijk voor een in de EER gevestigde beheerder
om benchmarks die beheerd worden in een derde land te
bekrachtigen. Bij beide mogelijkheden is het van belang dat
de beheerder uit het derde land de Principles for Financial
Benchmarks 679 of de Principles for Oil Price Reporting
Agencies 680 van de International Organisation of Securities
Commissions (IOSCO) toepast.
De leden van de SP-fractie vragen hoe het mogelijk is, dat
er voor beheerders van benchmarks zo weinig toezicht is
geweest en of er nog meer onderdelen binnen de financiële
sector uitgebreider gereguleerd moeten worden.
De regulering van de financiële markten ziet met name op
financiële instrumenten en producten, partijen die deze instrumenten en producten aanbieden en partijen die de handel erin faciliteren. Voor zover een benchmark onderdeel is
van een financieel instrument of product, zou dat gebruik
van een benchmark in zijn algemeenheid meegenomen
kunnen worden in het toezicht op instrumenten en producten. Een benchmark is op zichzelf echter geen financieel
product. Beheerders van benchmarks vielen als zodanig
daarom niet onder financieel toezicht. Pas na de fraudezaken rond LIBOR en EURIBOR kwam wereldwijd het besef
dat deze bouwstenen op zichzelf van groot belang waren
voor de integriteit van de financiële markten en zijn er in Europa en in internationaal verband initiatieven genomen om
een integere totstandkoming van benchmarks te borgen.
Hoewel de financiële markten uitgebreid worden gereguleerd, kunnen er altijd gebieden zijn of nieuwe activiteiten
ontstaan (bijvoorbeeld door technologische vooruitgang) die
op dat moment buiten bestaande kaders vallen. Uiteraard
tracht het kabinet, met hulp van de toezichthouders, de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de ga679
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ten te houden en mogelijke risico’s – ook wat betreft regelgeving – vroegtijdig te signaleren.
De leden van de SP-fractie hebben enkele opmerkingen en
vragen over de verhouding tussen de verordening en het
wetsvoorstel enerzijds en het mededingingsrecht anderzijds.
Ik ben het met de leden van de SP-fractie eens dat het
voorkomen van fraude met en manipulatie van benchmarks
van groot belang is. Deze verordening draagt daar aan bij.
Ook het mededingingsrecht speelt een belangrijke rol in het
voorkomen van manipulatie. Zoals de leden van de SPfractie terecht opmerken, heeft de Europese Commissie de
afgelopen jaren een aantal banken beboet vanwege ongeoorloofde samenwerking met betrekking tot de prijsstelling
van rentederivaten, waaronder samenwerking aangaande
de vaststelling van EURIBOR.681 Bij deze gedragingen, ook
wel bekend als kartelvorming, gaat het om het onderling afstemmen van feitelijke gedragingen door ondernemingen
die beperkend zijn voor de concurrentie. Dit is verboden op
grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en is verder uitgewerkt
in verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van
16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
(PbEG 2003, L 1). Indien de overtreding alleen gevolgen
heeft voor de Nederlandse markt dan is artikel 6 van de
Mededingingswet, dat een vergelijkbaar verbod bevat, van
toepassing.
Het is derhalve op grond van algemeen unierecht reeds
verboden om een kartel te vormen. Dat beheerders van
benchmarks geen kartel mogen vormen om een benchmark
te manipuleren staat buiten kijf, getuige ook de boetes die
de Europese Commissie heeft opgelegd vanwege samenspanning. Het dient bijgevolg geen doel om een kartelverbod apart op te nemen in de organisatorische vereisten
waaraan een beheerder van een benchmark moet voldoen.
Daar komt bij dat de verordening financiële benchmarks
maximum harmonisatie behelst: er is geen ruimte voor lidstaten om additionele voorwaarden te stellen aan het verlenen van een vergunning als beheerder van een benchmark.
Wat betreft het toezicht op de naleving van de verordening
financiële benchmarks, zal dan ook geen rekening gehouden worden met kartelvorming. Een verbod op kartelvorming is immers geen onderdeel van de verordening. Dat
neemt niet weg dat het bestaande mededingingstoezicht
van toepassing blijft op mogelijke gevallen van kartelvorming met betrekking tot benchmarks. De relevante mededingingstoezichthouders zullen mogelijke gevallen van kartelvorming met betrekking tot benchmarks blijven onderzoeken. In Europees verband is de Europese Commissie
belast met het mededingingstoezicht, zie artikel 4 van verordening (EG) nr. 1/003. In Nederlands verband is dat de
Autoriteit Consument en Markt (ACM), zie artikel 2 van de
Mededingingswet.
Kamerstuk 34.789, nr. 3
§ 2. De verordening financiële benchmarks
681
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Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting op art. 1:87
(red).
§ 3. Wijziging Nederlandse regelgeving
Deze paragraaf is verplaats naar de toelichting op art. 1:87
(red).
§ 4. Gevolgen voor het bedrijfsleven
Het wetsvoorstel introduceert ten opzichte van de verordening financiële benchmarks geen additionele normen en
zorgt derhalve niet tot additionele administratieve lasten of
nalevingskosten. Wel leidt het wetsvoorstel tot toezichtkosten, daar de verordening vereist dat nationale toezichthouders aanvragen voor een vergunning, registratie, bekrachtiging en erkenning in behandeling nemen. In Nederland betekent dit dat de AFM kosten zal maken bij het behandelen
van voornoemde aanvragen. Deze kosten zullen, zoals gebruikelijk bij een aanvraag, in rekening worden gebracht bij
de aanvrager zelf en niet worden overgeslagen over de gehele financiële sector. De Wet bekostiging financieel toezicht wordt aangepast om de doorbelasting van de kosten
van een aanvraag mogelijk te maken. Zie in dit kader ook de
artikelsgewijze toelichting bij artikel III.
Op dit moment is het erg lastig in te schatten hoeveel partijen een bepaalde aanvraag zullen doen. De verordening
voorziet namelijk in een overgangsperiode van twee jaar
waarin beheerders nog niet verplicht zijn een vergunning of
registratie te hebben. Bovendien kan de Brexit hier een rol
spelen: beheerders van buiten de Europese Unie zouden
bekrachtiging of erkenning in Nederland kunnen aanvragen,
daar toegang tot de Europese markt via het Verenigd Koninkrijk op enig moment niet langer mogelijk zal zijn. Verder
is het toezicht op beheerders van benchmarks nieuw, waardoor er nog weinig tot geen ervaring is met het toezicht op
deze partijen. In ieder geval is duidelijk dat er grote verschillen kunnen zitten tussen de partijen die een aanvraag kunnen indienen en de werkzaamheden die de AFM hiervoor
moet verrichten. De ene partij zal namelijk slechts enkele
benchmarks beheren, tegenover honderden benchmarks bij
een grote partij. Gezien deze aspecten wordt voorgesteld
om voor een aanvraag voor een vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging met een uurtarief te werken in
plaats van een vast bedrag. Concreet zal de AFM € 175 per
uur in rekening kunnen brengen met een maximum van
€ 100 000. Het hanteren van een uurtarief, zoals ook het
geval is bij de aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit en het beheren
of exploiteren van een gereglementeerde markt, is een betere benadering om tot de werkelijke kosten voor de behandeling van een aanvraag te komen. Het hanteren van een
bedrag ter hoogte van € 100 000 doet recht aan het feit dat
er, zoals hierboven al aangegeven, beheerders zijn die
honderden benchmarks onder hun beheer hebben. Overigens wordt per 2019 de bekostigingssystematiek herzien. In
dat kader zal opnieuw naar de tarieven voor beheerders van
benchmarks worden gekeken, rekening houdend met de ervaringen van het eerste jaar toezicht op beheerders van
benchmarks.
Kamerstuk 34.789, nr. 5
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De leden van de VVD-fractie vragen naar de administratieve
lasten of nalevingskosten van de verordening.
In het BNC-fiche dat naar aanleiding van de verordening
naar uw Kamer is gestuurd, is een inschatting gegeven van
de consequenties voor het bedrijfsleven. Uit het bij de verordening horende impact assessment blijkt dat de Europese
Commissie de totale eenmalige kosten voor beheerders in
de EU op € 49 miljoen schat en de terugkerende kosten op
€ 17 miljoen. 682 Voor contribuanten worden de eenmalige
kosten op € 13 miljoen geschat en de terugkerende kosten
op € 3,5 miljoen. Het gaat hierbij om kosten voor de hele
EU. De Commissie maakt daarbij de kanttekening dat veel
beheerders en contribuanten financiële instellingen zijn en
zodoende reeds over de nodige maatregelen en procedures
zullen beschikken, waardoor de additionele kosten voor deze instellingen mee zullen vallen.
De leden van de VVD-fractie vragen of de Tweede Kamer te
zijner tijd kan worden geïnformeerd over hoeveel partijen
uiteindelijk een aanvraag doen.
In beginsel zal er door de AFM niet naar buiten worden gebracht hoeveel partijen een aanvraag doen voor een vergunningsaanvraag. Dit is een standaardbeleid dat ook wordt
gehanteerd op de andere toezichtterreinen van de AFM. De
partijen die uiteindelijk een vergunning of registratie krijgen,
zullen worden opgenomen in het door ESMA beheerde register als bedoeld in artikel 36 van de verordening. Hierbij
geldt dat partijen die een benchmark aanbieden op 30 juni
2016, overeenkomstig de artikelen 34 en 51 van de verordening, een vergunnings- of registratieaanvraag op uiterlijk
31 december 2021 dienen te doen.683 Door deze overgangstermijn zal pas in de loop van 2022 meer bekend worden
over hoeveel partijen daadwerkelijk onder het toezicht van
de AFM zullen vallen.
De leden van de VVD-fractie willen weten in hoeverre het
tarief van de AFM van € 175 per uur marktconform is en of
er een onderbouwing van dit tarief kan worden gegeven.
De Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) is met ingang
van 1 januari 2019 vervangen door de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft 2019). De Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen vormt een
uitwerking van de Wbft 2019. Hierin zijn de tarieven voor
eenmalige toezichthandelingen, waaronder die voor de aanvraag van een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning van benchmarks op grond van de verordening financiële benchmarks, opgenomen.

682
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Kamerstuk 22 112, nr. 1730.
In het voorstel tot wijziging van de verordening financiele benchmarks inzake climate transition en Parisaligned benchmarks, waarover in maart jl. een politiek
akkoord is gesloten tussen het Europees Parlement en
de Europese Raad, is de overgangstermijn voor cruciale
benchmarks verlengd met een periode van twee jaar.
Zie de bijlage «stand van zaken voorstellen gerelateerd
aan kapitaalmarktunie» bij het verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 5 en 6 april te Boekarest (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1596).
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In het kader van de herziening van de Wbft hebben de AFM
en DNB voor de vergoedingen voor eenmalige verrichten
bekeken of zij nog representatief zijn voor de te maken kosten voor de handelingen. Hieruit is gebleken dat in de afgelopen zes jaar zich wijzigingen hebben voorgedaan die maken dat een aantal vergoedingen, waaronder de hoogte van
het uurtarief voor eenmalige handelingen, aanpassing behoeft. De hoogte van het uurtarief is gewijzigd van € 175
naar € 200. Deze wijziging is gebaseerd op een berekening
van de totale kosten van de AFM in 2017 gedeeld door het
aantal toezichturen, waarna een inflatiecorrectie is toegepast. Als gevolg hiervan geldt vanaf 1 januari 2019 voor de
behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning, wijziging van een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning een vergoeding van € 200 per uur dat de
AFM werkzaamheden verricht met een maximum van
€ 100.000. Het maximumtarief van € 100.000 ongewijzigd.
Kamerstuk 34.789, nr. 3
§ 5. Consultatie
Het wetsvoorstel is van 2 mei 2017 tot 30 mei 2017 ter consultatie voorgelegd viawww.internetconsultatie.nl. Naar aanleiding van de consultatie zijn in totaal twee reacties ontvangen, waarvan één openbaar. De openbare reactie is afkomstig van ICIS, een onderneming die marktinformatie
verzamelt en publiceert met betrekking tot de petrochemische industrie, en zal hieronder worden toegelicht. De
tweede reactie is afkomstig van een particulier en is anoniem. De betreffende reactie ziet echter niet op de reikwijdte
van het wetsvoorstel en wordt verder buiten beschouwing
gelaten.
In de reactie van ICIS wordt een drietal opmerkingen geplaatst bij het wetsvoorstel. De eerste opmerking heeft betrekking op het strafbaar stellen van het gebruik van
benchmarks die niet zijn opgenomen in het ESMA-register.
ICIS vraagt de Minister van Financiën te verduidelijken dat
het gebruik van een tweetal niet in het register opgenomen
benchmarks is toegestaan onder de verordening. Het gaat
om 1) grondstoffenbenchmarks die op grond van artikel 2,
tweede lid, onderdeel g, van de verordening zijn uitgezonderd van de reikwijdte en 2) benchmarks die vallen onder de
overgangsbepalingen van artikel 51 van de verordening.
Ten aanzien van grondstoffenbenchmarks die onder artikel
2, tweede lid, onderdeel g, van de verordening vallen, geldt
dat deze buiten de reikwijdte van de verordening vallen en
daardoor altijd gebruikt mogen worden. De beheerder van
dergelijke benchmarks hoeft niet opgenomen te worden in
het in artikel 36 van de verordening bedoelde register. Deze
benchmarks vallen derhalve per definitie niet onder de in dit
wetsvoorstel opgenomen strafbaarstelling.
Ten aanzien van benchmarks die vallen onder de overgangsbepalingen geldt dat de verordening een beheerder
voor bepaalde tijd toestaat benchmarks aan te bieden zonder dat de beheerder over een vergunning of registratie beschikt. Gedurende de overgangsperiode kunnen er derhalve
beheerders zijn die wel benchmarks aan mogen bieden,
maar nog niet staan ingeschreven in het in artikel 36 bedoelde register. Opname in het register is immers verbonden aan het hebben van een vergunning of registratie op
grond van artikel 34 van de verordening. Hoewel het overgangsrecht niet specifiek ingaat op het gebruik van bench-
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marks van beheerders die nog niet in het register staan,
mag aangenomen worden dat de verordening het gebruik
van dergelijke benchmarks eveneens beoogt toe te staan.
Gebruik van dergelijke benchmarks zal gedurende de overgangsperiode dan ook niet strafbaar zijn in Nederland.
De tweede opmerking heeft betrekking op verplichtingen die
de verordening stelt aan contribuanten van benchmarks,
waarbij ICIS erop wijst dat contribuanten aan een grondstoffenbenchmark zijn uitgezonderd van deze eisen. ICIS vraagt
de Minister van Financiën in dit kader in het wetsvoorstel te
verduidelijken dat voornoemde uitzondering inderdaad
geldt. Op grond van artikel 19 van de verordening geldt een
apart regime voor grondstoffenbenchmarks. Deze bepaling
maakt duidelijk dat de eisen voor contribuanten waar ICIS
op wijst niet gelden ten aanzien van grondstoffenbenchmarks. Voor zover deze bepaling tot onduidelijkheid leidt, is
het aan de Europese Commissie en ESMA om hier nadere
duiding aan te geven. De Nederlandse wetgever is immers
niet langer bevoegd om de verordening nader te duiden.
In de derde opmerking wordt gevraagd om verduidelijking
van de reikwijdte van de verordening met betrekking tot
grondstoffenbenchmarks op handelsplatformen uit derde
landen. Ook hier geldt dat dit een taak is van de Europese
Commissie en ESMA.
Kamerstuk 34.789, nr. 5
De leden van de VVD-fractie vragen waarom er geen verduidelijking kan worden gegeven en wordt verwezen naar
de Europese Commissie en ESMA, aangezien de AFM de
toezichthouder in Nederland is en straks ook duidelijkheid
moet kunnen verschaffen.
De leden van de VVD-fractie wijzen er terecht op dat de
AFM als toezichthouder de verordening toepast en daarbij
de verordening interpreteert. Met het oog op een consistente toepassing van de verordening in de Europese Unie zal
de AFM eventuele onduidelijkheden ter sprake brengen in
ESMA-verband, waarna, indien nodig, ESMA met behulp
van door alle Europese toezichthouders gedragen richtsnoeren of opinies de markt meer duidelijkheid kan bieden.
Het is uiteindelijk aan de Europese rechter om bij onduidelijkheden een finaal standpunt in te nemen en het is aan de
Europese wetgever is om eventuele onduidelijkheden in de
regelgeving zelf weg te nemen.
Kamerstuk 34.789, nr. 5
Implementatie
De leden van de VVD-fractie vragen tot slot in hoeverre de
implementatiedatum van 1 januari 2018 nog haalbaar is en
wat de gevolgen zijn als de implementatiedatum niet wordt
gehaald.
De verordening financiële benchmarks is van toepassing
met ingang van 1 januari 2018. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor de Wet uitvoering verordening financiële
benchmarks van 1 januari 2018 is inmiddels verstreken en
is zodoende niet gehaald. Vanwege de rechtstreekse werking van de verordening geldt dat de bepalingen van de
verordening met ingang van 1 januari 2018 van toepassing
zijn. De AFM is eveneens met ingang van 1 januari 2018
aangewezen als bevoegde autoriteit in de zin van de verordening financiële benchmarks en daarmee belast met de
uitvoering en handhaving van de bij of krachtens de veror-
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deningen gestelde regels. Daarbij kan de AFM beschikken
over het onderzoeks- en sanctie-instrumentarium zoals dat
op dit moment geldt. De AFM is derhalve nog niet bevoegd
om personen de bevoegdheid te ontzeggen bepaalde functies binnen een beheerder van een benchmark te vervullen.
Bovendien is strafrechtelijke vervolging door het OM nog
niet mogelijk. Deze twee aspecten, die door onderhavig
wetsvoorstel worden geregeld, zullen pas mogelijk zijn vanaf het moment dat de Wet uitvoering verordening financiële
benchmarks in werking treedt. De gevolgen zijn derhalve
beperkt.
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